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todos os seus caminhos são, em última instância, referidos à oposição 

básica entre partir e retornar”.  

(BOLLNOW, 2008, p. 89) 
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RESUMO 

 

MESQUITA, Maria Elisabeth Alves Soares. Idas e vindas entre as paisagens e as festas 

motociclísticas e motoclubistas no Estado de Goiás. Orientador: Carlos Eduardo Santos 

Maia. Goiânia, UFG/IESA, 2016. Tese (Doutorado em Geografia) 

 

Nesta tese discute-se a prática espacial dos viajantes motociclistas rumo à (e em) festa. 

Utiliza-se como recorte conceitual a paisagem, que é vista tanto em uma dimensão objetiva, 

na qual contemplam-se e apreciam-se seus elementos sensoriais, como em outra subjetiva, em 

que cores, sons, cheiros, elementos “naturais” e culturais se associam ao significado de ser 

motociclista e viajar-em-festa. Define-se, como objetivo geral, compreender os eventos 

motociclísticos e motoclubistas como práticas espaciais formadoras de paisagens festivas 

motivadoras de viagens.  Já os específicos são: analisar o processo de preparação para as 

viagens-festas e sua espacialidade; interpretar a viagem como terapia, lazer e festa na estrada; 

descrever os rituais realizados nas viagens-festas; categorizar e discriminar festas 

motociclísticas e motoclubistas; interpretar os elementos presentes nas paisagens das festas 

motociclísticas e motoclubistas; recuperar a tradição das viagens-festas em escala mundial; 

problematizar a participação da mulher e as andronormatividades afirmadas nestes eventos. 

Para o alcance destes objetivos utilizaram-se, como procedimentos metodológicos, além de 

pesquisa bibliográfica e documental, conversas informais, técnica pertinente para indivíduos 

em festa, e entrevistas semiestruturadas, técnicas estas que conduziram aos recortes espaço-

temporais da pesquisa. A tese proposta é a de que a viagem é uma festa para a festa e esta (a 

festa) é uma viagem pluridimensional.  O recorte espacial é o Estado de Goiás e o temporal se 

estende desde o início dos anos 80, quando as primeiras festas goianas surgem, até 2016. Em 

uma estrutura de quatro capítulos apresentam-se os objetos, as ações e os espaços utilizados 

na preparação das viagens-festas; a qualificação das viagens motociclísticas, como terapia, 

lazer e festa; os rituais que regulamentam os movimentos, posicionamentos e direcionamentos 

corporais na viagem-festa; a composição das paisagens festivas em cada “tipo” de festa 

pesquisada e o caráter de tradição motociclística das viagens de longas distâncias em outros 

espaços-tempos. 

 

Palavras chaves: Paisagem. Festa motociclística. Festa motoclubista. Viajantes motociclistas. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ABSTRACT 

 

MESQUITA, Maria Elisabeth Alves Soares. Going and coming through the landscapes, 

and the motorcycle parties and the motor club  parties  in the State of Goiás.  Supervisor: 

Carlos Eduardo Santos Maia. Goiânia, UFG/IESA, 2016. Dissertation (Doctoral Dissertation 

in Geography) 

 

This dissertation discusses the motorcycle riders’ spatial practice to (and in) parties.  The 

landscape is regarded as concept, which has been seen through the object way, in which 

sensitive elements are taken, and by the subjective one, in which colors, sounds, smells, 

“natural” and cultural elements are connected to the meaning of being a motorcycle rider and 

travelling-in-parties. As a general goal is to understand the motorcycle and motor club events 

as spatial practices’ makers of motivating landscape partying trips.  The specific goals are: to 

analyze the setting process to these trips and its spatiality. To interpret the trip as therapy, 

leisure and a party on the road; to describe the rituals in the trip-parties; to categorize and to 

discriminate the motorcycle and motor club parties; to interpret the element constituent 

elements in the landscapes of the motorcycle and motor club parties; to retrieve the tradition 

of party-trips in a global range; to question the woman’s participation and the andro-

normativities in these events.  In order to reach these goals, we used bibliographical and 

document research as methodological proceedings, informal chats, which is an important 

technique in this purpose, semi structured interviews, techniques that guided the time-spatial 

perspectives of the research.  The proposed thesis is that the trip is a party to the party and in 

party, and this party is a multidimensional trip.  The spatial perspective is the State of Goiás 

and the timeline extends from the beginning of the 19980s, when the first parties from Goiás 

arose, until 2016. This work is divided into four chapters. The objects, the actions and the 

space used in the setting of these party-trips; the categorization of the motorcycle trips: as 

therapy, as leisure and party; the rituals which legitimate the movement, positioning, and 

body directing during the party-trip; the setting of the party landscapes in their each “type” of 

researched party and the motorcycling tradition features of the long distance trips in other 

time and spaces. 

 

Keywords: Landscape. Motorcycle party. Motor club Party. Motorcycle riders.            
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DA DISSERTAÇÃO PARA UMA TESE... 

 

 Desde 2005 os motociclistas são o nosso foco de pesquisa e a respeito deles 

realizamos diversos enfoques, investigamos diferentes espacialidades a partir de diferentes 

embasamentos teóricos e conceituais recorrendo a variadas ciências. Porém, sempre houve o 

olhar geográfico na composição da “estrada percorrida” para melhor direcionar a 

compreensão destes sujeitos com suas motocicletas. Nos primeiros anos de pesquisa para a 

dissertação e no produto final daquela etapa de pós-graduação, incluindo os artigos então 

produzidos, os motociclistas foram vistos como formadores de grupos, os moto clubes, 

surgidos na década de 30 nos Estados Unidos, que se intensificaram e espalharam por países 

europeus até alcançar a América do Sul, o Brasil e o Estado de Goiás pela força da mídia 

cinematográfica apoiada à presença de motocicletas que chegaram durante a Segunda Grande 

Guerra Mundial, advindas de negociações do exército brasileiro. Viu-se que as motocicletas 

foram utilizadas por militares e compradas por civis por serem inovações tecnológicas em 

nosso território nacional, promovendo o surgimento dos primeiros mecânicos profissionais ou 

amadores, “de fundo de quintal”, cujas reuniões para consertá-las fomentaram os primeiros 

momentos festivos vinculados à motocicleta no Brasil.  

 A dissertação abordou a queda do individualismo na sociedade contemporânea e a 

formação de um novo tribalismo, os moto clubes, que possuíam bases nos movimentos de 

contracultura, subcultura e fazem parte das atuais tribos urbanas. Atribuímos à motocicleta 

um ícone da vivência grupal, trazendo a história de sua concepção com os ideais de juventude 

e liberdade. O recorte espacial foi a cidade de Goiânia - GO, onde os moto clubes criaram 

territórios fixos, eventuais e microterritórios. Os símbolos que compunham e firmavam os 

territórios foram o foco principal e viu-se que suas simbologias e representações traduziam 

novas territorialidades urbanas na capital do Estado de Goiás no recorte temporal de 1980 a 

2008. 

A entrada para o doutorado, apesar desta bagagem empírica, teórica e conceitual que 

adquirimos com a dissertação, foi com um projeto intitulado “Redes Geográficas das Paradas 

de Orgulho LGBTs em Goiás”, projeto este que abandonamos em virtude da maternidade 

(gravidez, pós-operatório e cuidados iniciais com o bebê) que ocorreu no primeiro ano de 

doutoramento 2012. O abandono deste projeto inicial foi seguido pela tentativa de 

desenvolvimento de outro, a partir do ano de 2013, versando sobre as “Festas Católicas e o 
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Rodeio Show no Município de Aparecida de Goiânia” – GO, pesquisa que resultou em artigo 

apresentado no V NEER – Núcleo de Estudos em Espaços e Representações, e artigo 

publicado no livro de Almeida (2016) “Territórios de Tradição e Festa”. Entretanto, esta 

segunda mudança de projeto foi igualmente abandonada, pois as investidas teóricas e 

conceituais sobre este tema não conseguiam compor uma tese, a pesquisa se saturou 

rapidamente. A ideia de retornar às pesquisas sobre motociclistas deu-se então no ano de 

2014, quando faltava um ano para expirar o prazo de defesa. Daqueles projetos iniciais sobre 

as Festas Católicas e Rodeio Show no Município de Aparecida de Goiânia e as Paradas 

LGBTs pudemos aproveitar as discussões teóricas realizadas sobre festas, bem como as 

incursões que fizemos na temática de gênero na geografia.  Isto posto, apresenta-se este 

trabalho como uma pesquisa que tem como tema as festas motociclistas, utilizando como 

recorte espacial uma escala estadual, o Estado de Goiás.  

 O despertar para mais uma pesquisa para com os motociclistas se deu pela necessidade 

de compreender o motivo pelo qual tantos homens e mulheres preferem viajar em 

motocicletas e porque ainda existem pessoas que insistem em realizar as célebres “voltas ao 

mundo” neste veículo. Foi percebida uma relação subjetiva nestas relações espaço-temporais 

em movimento, em que as pessoas atribuem o uso da motocicleta como uma “mototerapia”, 

possibilitando praticar o lazer e reafirmar a sonhada liberdade. A partir dessa percepção 

acreditou-se na possibilidade de entender como esta relação se constrói e se propaga, ao ponto 

de produzir festas que unem 30.000 pessoas em cidades tidas como do “interior” de Goiás. 

 A tese que defendemos é a de que a viagem é uma festa para a festa e esta (a festa) é 

uma viagem pluridimensional. O que pode parecer tautológico ou jogo de palavras, na 

verdade coloca algo de novo em relação às pesquisas sobre festa. De outro modo, o que se 

pretende aqui é afirmar que a festa, como “fato social total”, conforme sugere MAIA (2010), 

baseado em Mauss (2003), além de aspectos estéticos, morfológicos e institucionais diversos, 

implica, neste caso, em movimento espacial. Para tanto partimos da seguinte hipótese, as 

viagens motociclísticas são práticas espaciais, em que os sujeitos desejam a paisagem da 

estrada e produzem as paisagens festivas. Perseguimos tal hipótese tencionando refutá-la ou 

confirmá-la a partir dos seguintes questionamentos: como se dá o processo de preparação de 

uma viagem motociclística? Qual a relação dos motociclistas com a paisagem desejada e 

venerada durante o trajeto nas estradas? Quais as características de uma paisagem festiva 

criada nas festas motociclísticas e motoclubistas? Como a prática espacial de viajar em 

motocicletas surgiu e se propagou por outros tempos e espaços até materializarem em Goiás? 
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 A pesquisa se justifica na importância de corroborar com os estudos em festas dentro 

da ciência geográfica, lembrando que diversos tipos de festas obtiveram o olhar geográfico, 

festas populares, tradicionais, religiosas, carnavalescas e agropecuárias, mas estas que 

apresentamos ainda não. Tendo a paisagem como conceito de análise, esta tese é mais uma 

possibilidade de investigação, interpretação e descrição dos elementos que possibilitam 

espacializar determinada paisagem singular criada por estes sujeitos na festa. Se para chegar à 

festa é preciso viajar, a pesquisa traz considerações basilares acerca da viagem, do lazer, da 

festa e das paisagens festivas. Paralelamente, tem-se um estudo de corporeidade geográfica 

que enxerga as vestimentas do motociclista e a motocicleta como extensões de seus corpos, 

relacionando objetos e ações para além das questões envolvendo o volume espacial, posto que 

traduzirá relações subjetivas com a paisagem e intersubjetiva com os/as demais participantes 

das festas. Torna-se válido ressaltar que a pesquisa é feita por uma mulher, portanto a mulher 

pilota, a mulher garupa e a mulher motorista do carro de apoio nas viagens serão foco de 

nossas investigações. A pesquisa se justifica também por trazer um aspecto ainda não 

explorado nos estudos de gênero e geografia, buscando desvelar as condutas normativas 

relativas à sexualidade e aos ideários patriarcais, que permanecem nas idas e vindas para as 

festas e que supostamente trazem em si impregnadas a ideia de liberdade.   

 Para chegar a esta pesquisa, prévias conversas informais com motociclistas foram 

essenciais, nas quais foi possível perceber dois grupos distintos, os que adquiriram a 

motocicleta somente para o trabalho ou locomoção para tal; e os que adquiriram para viajar, 

fato que não descarta o uso para locomoção de rotinas, estes compõem os sujeitos desta 

pesquisa, pois atribuem a esta “máquina” a função primordial de veículo de viagem e que 

propicia a prática do lazer. Estes são, de modo geral, os sujeitos pesquisados, que 

chamaremos durante toda a pesquisa de viajantes motociclistas; sujeitos estes que, quando 

questionados para onde iam nestas viagens deram a resposta quase unânime: vão para festas 

de encontros de motociclistas, o que igualmente justifica este estudo versando sobre uma 

prática de deslocamento tão relevante para uma coletividade específica. A partir disto, firmou-

se o recorte espacial, o Estado de Goiás, e iniciou-se a catalogação das festas. Com a 

descoberta de que a primeira festa aconteceu em Goiânia no ano de 1982, tivemos como 

partida este ano e como reta final 2016 (ano de término da tese).  

 Ressalta-se que não foi possível quantificar todas as festas existentes neste período, de 

1982 a 2016, mas percebeu-se que muitas delas são anuais e a cada ano elas se afastam mais 

de Goiânia e buscam cidades a, no máximo, 300 km da capital goiana, reafirmando a ideia de 
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que o importante é viajar para a festa. Isto posto, catalogamos 25 municípios goianos que 

sediam festas para motociclistas, contudo era preciso fazer outro recorte: quais festas seriam 

investigadas empiricamente? A metodologia de entrevistas abertas foi o recurso utilizado e, 

através destas, encontramos as duas festas mais citadas entre os primeiros 30 entrevistados e, 

consequentemente, mais frequentadas por viajantes motociclistas no estado, o Evento Biker 

da Cidade de Goiás e o Encontro Nacional de Motociclistas em Morrinhos.  

Durante os anos de pesquisa frequentou-se duas edições da festa na Cidade de Goiás 

(2014 e 2015) e três edições da festa em Morrinhos (2014, 2015 e 2016), chegando às quintas-

feiras e partindo aos domingos, somando cinco festas campo. Acredita-se na importância de 

informar que estivemos em algumas edições antes mesmo de selecionarmos estas festas como 

objeto de pesquisa iniciada, como participante da festa, a sondagem científica inicial 

acontecia previamente e muito foi percebido sobre vestimentas, som, comportamentos 

masculinos e discursos intermináveis sobre a “paixão” pela motocicleta em movimento nas 

estradas e as festas de encontro; contudo, quando pesquisadora, as vozes resumiam em frases. 

Além do fato de ter frequentado aquelas festas como participante, estivemos também 

em outras festas, são elas: Aniversário do Alcateia Moto Clube, em Inhumas – GO, 

Aniversário do Vikings Moto Clube, em Caldas Novas – GO (2006), Aniversário dos 

Molambos Moto Clube, em Goiânia (2015), Passeio de Motocicletas Chopper de Goiânia a 

Bonfinópolis (2014), Passeio de motos antigas de Anápolis a Pirenópolis e Aniversário (2015) 

e City Run (Passeio pela cidade) dos Hells Angels Motorcycle Club, em Goiânia (2013, 2014 

e 2015). Frequentar essas festas possibilitou diferenciá-las e categorizá-las a partir de uma 

estratégia metodológica, dividindo-as em dois grupos: as que são organizadas especificamente 

por moto clubes foram chamadas de Festas Motoclubistas e as demais organizadas por 

pessoas físicas, como viajantes motociclistas sem vínculo com moto clubes ou por empresas, 

são as Festas Motociclísticas. Cabe enfatizar neste momento que esta divisão vai além do 

ator que organiza, outras características existem e serão expostas no decorrer da pesquisa, 

como a relação com seus espaços festivos que trazem ora o caráter de festa aberta, ora de 

festa fechada, são eles: espaços públicos, espaços particulares de uso coletivo e propriedades 

privadas. As paisagens existentes nestas festas são igualmente diferenciadas, contando com 

aspectos materiais, imateriais e inter-relacionamentos entre os participantes bem próprios.    

 No período de gênese da tese tentou-se fugir dos moto clubes e focar apenas no 

viajante motociclista, mas seria uma estratégia perigosa, quando viu-se nos moto clubes os 

verdadeiros promotores e mantenedores de festas, embora sejam associações que possuem um 
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intuito maior, o viajar em motocicletas. Esses grupos realizam anualmente a sua festa de 

aniversário em propriedades particulares, localizadas em cidades próximas à sua sede, 

geralmente com a distância média de 100 km. Isto será chamado na pesquisa de Festas 

Maiores. Mas além destas Festas Maiores, no decorrer do ano os grupos fazem passeios pela 

cidade onde residem a maioria de seus membros, fazem festas de aniversários de membros, 

festas para organização de uma viagem e festa para a entrada de um novo membro, estas são 

denominadas de Festas Menores. Quando percebemos o quão viajantes-festivos são estes 

grupos, viu-se a necessidade de catalogá-los e espacializá-los cartograficamente. Encontramos 

163 moto clubes espalhados por 38 municípios goianos, sendo que a maior concentração 

está em Goiânia, com 81 moto clubes. Interessante lembrar que, as festas catalogadas 

compreendem 25 municípios, ou seja, os moto clubes necessariamente não fazem festas em 

seus municípios sedes, percebemos, assim, uma rede de festas motociclísticas e motoclubistas 

em Goiás em que determinadas cidades são escolhidas por uma gama de características para 

sediarem estes eventos, com destaque para a rede de rodovias. 

 Até este momento tínhamos o seguinte panorama investigativo: os viajantes 

motociclistas se deslocavam preferencialmente para festas motociclísticas e motoclubistas, as 

festas maiores; os moto clubes produzem diversas festas, além desta maior, a festa 

motoclubista, realizam as festas menores, contudo encontrou-se a seguinte afirmação na maior 

porcentagem dos entrevistados, a viagem é a principal festa! A partir disto, a pesquisa 

buscou compreender as viagens também como festas, que chamaremos de festas itinerantes, 

na possibilidade de desvendar essa relação afetiva com a estrada, o movimento e a distância. 

 Soma-se, assim, nestes dois anos propriamente de pesquisa com viajantes 

motociclistas, a presença em cinco festas investigadas previamente com uma média de 50 

conversas informais e 30 entrevistas semiestruturadas por festa, um total de 150 entrevistados 

que envolveram organizadores, viajantes motociclistas, patrocinadores, apoiadores, 

secretários de cultura e turismo municipais, moradores, comerciantes informais presentes na 

festa, acompanhantes dos viajantes motociclistas para a festa, mulheres pilotas, DJ das festas 

e comerciantes locais. O resultado disto é apresentado no decorrer do texto com quantitativos 

em porcentagens, contudo informa-se que é uma pesquisa de caráter qualitativo, em que as 

vozes dos entrevistados se apresentam entrelaçadas em toda a escrita do texto. A identidade 

dos entrevistados foi preservada, informando somente a ocupação profissional, idade e 

gênero. Enfatiza-se, também, a presença de 90 imagens no decorrer de todo o texto, fazendo 

as amarrações necessárias para ilustrar os debates desenvolvidos. 
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 A cartografia digital, com o uso do software Arcgis na produção dos mapas temáticos 

e do aplicativo Google Earth na concepção das cartas imagens, foi uma ferramenta essencial 

nesta averiguação. As Bibliotecas do Laboter/IESA e da UFG foram essenciais para a 

pesquisa bibliográfica do tema festas, mas o viajante motociclista, os moto clubes e as festas 

que produzem recebem pouca apreciação em âmbito acadêmico. Portanto, os filtros de busca 

Google Acadêmico e o acesso virtual de revistas científicas possibilitaram o acesso a obras 

nacionais e internacionais, torna-se válido ressaltar que os artigos internacionais foram, em 

sua maioria, produzidos nos Estados Unidos, no Reino Unido e na França. As revistas 

pesquisadas possuíam vínculo com a geografia, a antropologia, as ciências sociais, a história, 

o turismo, a economia e a publicidade, e a maioria dos artigos foram produzidos por homens e 

a partir dos anos 2000, concluindo, assim, que a apreciação destes temas recebe abordagens 

masculinas e são recentes na ciência. Atenta-se ao International Journal of Motorcycle 

Studies sediado em Londres, Reino Unido, que reúne artigos mundiais sobre motociclistas e 

motocicletas abrangendo várias áreas das ciências e foi uma fonte importante para a 

construção desta tese. 

Os autores expostos a seguir realizaram investigações com os moto clubes, os 

viajantes motociclistas sem associações grupais, as festas produzidas por estes dois grupos e 

investiram na relação subjetiva dos indivíduos com as estradas. A exposição se principia com 

Soriano (2005), que fez um estudo sobre a paixão pela estrada presente em alguns indivíduos, 

e lembra dos caminhoneiros e dos que trabalham viajando, mas traz um levantamento das 

estradas parques pelo mundo, the parkways, espaços em que os turistas visitam em 

movimento, para visualizar as paisagens cortadas pelos contornos da estrada. O geógrafo 

Fernandes (2011) considerou, em seus estudos, os motociclistas partícipes de moto clubes em 

reuniões no centro urbano de Salvador-BA como manifestações identitárias urbanas. Luz 

(2009), pelo viés das ciências sociais, intitulou sua obra de “Emoções e consumo de 

motocicletas”, enfatizando o caráter de emoção vivido nas estradas para quem adquire 

motocicletas. Potter (2005) fez uma catalogação histórica dos moto clubes na Europa entre 

1905 e 1980. Branco (2011) encontrou na antropologia uma forma de estudar os moto clubes 

e os relacionou como associações vinculadas ao novo protestantismo. A antropóloga Pinto 

(2011) fez importantes investidas sobre moto clubes com membros proprietários de 

motocicletas da marca Harley Davidson na cidade de São Paulo, relacionando o grupo com as 

estratégias de marketing criadas pela marca, incentivando as viagens e a aquisição deste 

veículo. Borges e Godinho (2008), através da comunicação social, também relacionaram os 
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moto clubes com a marca Harley Davidson, considerando estes grupos como propagandas em 

movimento desta marca. Nardi e Grigoletto (2011) fizeram um estudo comparativo entre moto 

clubes e cangaceiros, atribuindo a estas associações grupais um novo formato de cangaço em 

estados do nordeste brasileiro, utilizando as analogias de imagens e a análise de seus 

discursos. Calixto (2015) estudou o comportamento dos membros de moto clubes presentes 

na cidade de Recife pelo olhar da antropologia. Silva (2010) enxerga os moto clube como 

gangues no Brasil, comparando-os às torcidas organizadas, seus estudos tiveram o enfoque do 

turismo. Pacheco e Demczuz (2015) pesquisaram os moto clubes HOG de Curitiba como 

grupos que praticam o mototurismo. 

Para o embasamento teórico, com as festas motociclísticas e motoclubistas encontrou-

se pesquisas sobre estes eventos festivos como os estudos feitos por Iensen e Becker ( 2003) 

na festa Encontro Motorcycle de Santa Maria - RS, Viegas, Mendes e Valle (2012), que 

investigaram a festa Concentração de motos de Faro em Portugal, Beric, Jovicic e Dordevic 

(2012) a partir da festa Moto Bike Expo em Novi Sad na Sérvia, Machado (2005) com 

estudos de turismo na festa Moto Laguna – SC, Dropa (2011) e os estudos de turismo de 

evento na festa Encontro de Motos Easy Rider em Ponta Grossa –PR e Jeolas (2013) que 

observou a paisagem sonora criada a partir do canto dos motores nas festas motociclísticas.  

 O objetivo principal da tese é compreender as festas motociclísticas e motoclubistas 

como práticas espaciais formadoras de paisagens festivas de encontro e mantenedoras da 

prática de viajar em motocicletas.  Entretanto, para chegar a este objetivo, foram precisos 

outros, os específicos, que nortearam a estrutura da tese em quatro capítulos, são eles: 

compreender como se dá o processo de preparação para as viagens, entender a viagem como 

uma menor que propicia lazer e festa na estrada, investigar todos os elementos que compõem 

a paisagem festiva de uma festa motociclística e motoclubista, diferenciando-as e buscar o 

histórico destas viagens festas em escala mundial, na tentativa de apreender como estas 

práticas se tornaram tradicionais. 

 A tese se apresenta estruturada em quatro capítulos, que buscam compreender as idas e 

vindas dos viajantes motociclistas entre as paisagens e as festas motociclísticas e 

motoclubistas no estado de Goiás. O Capítulo I, intitulado: “Sobre preparativos dos viajantes 

motociclistas”, tem o objetivo de demonstrar todo o processo de preparação para uma viagem, 

desde o acesso aos convites para as festas, ao preparo da bagagem, das vestimentas e da 

ornamentação da motocicleta para a viagem festa, até as relações existentes entre a casa e a 

garagem que são tidas como espaços de começo e fim de festa. Primeiramente fez-se um 
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levantamento dos locais onde os convites se encontram para a divulgação das festas, com isto 

coletou-se 112 convites, englobando as festas motociclísticas e as motoclubistas, portanto, 13 

entre estes foram escolhidos para análises e interpretações, e buscou-se compreender as 

seguintes informações presentes: o local da festa, o período da festa, a organização, os 

contatos, os atrativos, a presença da área de camping, o valor da entrada, a prática de entrega 

de troféus, os patrocínios e apoios, as figuras e as cores. Posteriormente a análise voltou-se 

para as vestimentas dos motociclistas, diferenciando as vestimentas para a viagem e para a 

festa. Apoiando-se em estudos da geografia das vestimentas, como os de Maia (2015), foi 

possível descrever todos os elementos que compõem estas indumentárias, identificando a 

origem, a definição, a etimologia dos nomes, o material utilizado para a fabricação de cada 

peça, as cores predominantes e a funcionalidade, utilizando para esta discussão Baudrillard 

(1995) e Poirier (1999). 

 Ao perceber que a motocicleta também “se veste” para a festa, foi preciso um 

subcapítulo específico para tratar desta ornamentação do objeto técnico utilizado para os 

deslocamentos, este foi intitulado de “A motocicleta ‘se veste’ para a festa. Considera-se a 

motocicleta como extensão corporal do motociclista, encontrando, assim, volumes espaciais 

diferenciados para a motocicleta utilizada para o trabalho, para os passeios urbanos e para as 

viagens. Desta forma fez-se o levantamento de todos os acessórios utilizados para esta 

ornamentação, assim como a apresentação das espacialidades na motocicleta para encaixe de 

cada um, são eles: ferramentas, mala, mochila, alforje, bolha, óleo de motor, combustível 

extra, banco extra, encosto da garupa, descanso de perna, mata cachorro, pneu reserva, 

escapamento e franjas. 

 O Capítulo I se finaliza com um debate sobre a casa e a garagem dos viajantes 

motociclistas que foram percebidos como espaços de começo e fim de festa, tendo estas 

espacialidades como o início do ciclo festivo, da preparação da motocicleta, da bagagem e das 

vestimentas. Apresenta-se as espacialidades na arquitetura das residências que favoreçam a 

motocicleta e as relações ritualísticas existentes nesse momento inicial da festa, como as mini 

oficinas residenciais e a garagem. A casa é considerada como o marco zero, o ponto de 

partida de todas as viagens festas, para festas motociclísticas ou motoclubistas pesquisadas 

nesta tese. 

 O Capítulo II, que recebe o título de “Viajar: ‘terapia’, lazer e festa na estrada”, 

possui o objetivo principal de entender a viagem como uma prática espacial festiva e discutir 

sobre o caráter de lazer intrínseco e buscado nestas viagens em motocicletas, que se tornou 
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algo tão prazeroso ao ponto de ser visto pelos motociclistas como mototerapia. O lazer foi 

discutido etimologicamente e conceitualmente, através de Andrade (2001), Camargo (1998), 

Dumazedier (2001) e Poirier (2002). O trajeto da viagem foi percebido como festa e este 

específico recorte espacial foi visto como categoria por Magnani (2002), em que a relação 

afetiva com a estrada, a distância e o estar em movimento foram analisados. Para tanto 

buscou-se conceituar distância, com base em Corrêa (2000) e Gallais (1977), e entender a 

paixão pela movimentação espacial, denominada por Onfray (2009) de nômades e por 

Maffesoli (2001) de nomadismo contemporâneo.  

O capítulo será encerrado com a exposição dos rituais realizados por viajantes 

motociclistas durante o trajeto festivo, que denominaremos de rituais estradeiros, estes que 

reafirmam as festas nas estradas, são eles: ritual de planejar a viagem, ritual de preparo da 

motocicleta, ritual de preparo da bagagem, ritual de partida, ritual de parada, ritual de pouso, 

ritual para fotografar placas de localização e ritual de chegada na festa. Autores que trabalham 

com estas performances espaciais ritualizadas foram utilizados neste momento, como 

Tambiah (1985), Parkin (1992), Zumthor (2014), Goffman (2011), DaMatta (1983), Maia 

(2010), Hatzfeld (1993), Durkeim (1996) e Turner (1974). 

O Capítulo III apresenta as paisagens festivas criadas nas festas motociclísticas e 

motoclubistas, são elas denominadas nesta pesquisa de festas maiores que promovem 

paisagens de encontro entre viajantes motociclistas. Para isto foi feita a diferenciação entre 

estes dois tipos de festas, lembrando que estas denominações e a categorização é uma 

estratégia metodológica desta pesquisa. Para melhor compreender o quantitativo e a 

espacialização destas festas em Goiás, utilizou-se autores que discutem difusão espacial, 

como Haggett (1975), Gould (1969) e Corrêa (1989), unido a isso foram produzidos mapas 

temáticos com a localização dos municípios que sediam estas festas e que possuem moto 

clubes, que se apresentam nesta tese como atores produtores de festas motoclubistas pelo 

estado. Para tanto, estes atores precisaram de um olhar especial, ao serem catalogados contou-

se com 163 moto clubes espalhados em Goiás e difundidos por 38 municípios, cada um com 

seu nome específico, brasão, cores e regras; viu-se, assim, a necessidade de entender estas 

nomenclaturas que são informações que viajam junto de seus corpos nas motocicletas. 

Como foi exposto, escolheu-se duas festas para compreender estas idas e vindas nas 

paisagens de estrada e nas paisagens de festa, cada uma recebe um subcapítulo para discuti-

las, tendo as suas localizações em território nacional e estadual, dados de público, perfil dos 

participantes, relação com as outras festas das cidades, apresentação de seus espaços festivos, 
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composição e suas paisagens diurnas e noturnas, exposição de seus comércios informais e 

entrevistas que permeiam todo o texto, este que também traz as novas relações citadinas 

criadas a partir da relação espaço-temporal festiva. O epílogo desse capítulo é a exposição dos 

sons, dos cheiros, dos sabores e das competições existentes nas festas, compondo paisagens 

cheias de sentidos, como as paisagens olfativas propostas por Lindstrom (2007) e Fortuna 

(2013), e as sonoras de Jeolas (2013) e Fortuna (2013), descrições estas que delimitam a 

paisagem festiva como espaços díspares dentro das cidades que as sediam. 

A tese se “encerra” no Capítulo IV, com uma importante discussão sobre a tradição 

de viajar em motocicletas, tradição que inicia juntamente com a invenção do veículo em 1885. 

Foram vistos vários princípios de festa durante as viagens motociclísticas e estes foram 

expostos e discutidos, sempre com o intuito de compreender o motivo destas viagens, em 

especial as de voltas ao mundo e de longas distâncias entre nações e continentes. Para a 

construção deste capítulo, foi essencial buscar as obras autobiográficas de viajantes 

motociclistas que forneceram subsídios para reforçar a tese e a afirmação vista entre os 

pesquisados, de que a viagem por si é uma festa. 

Lembra-se aos leitores que a tese foi escrita por uma mulher e o “universo” pesquisado 

é masculino, andronormatizado e machista, a corporeidade feminina é afetada e regulada 

nestes espaços, portanto propositalmente a investigação apresentada ao final deste capítulo é 

sobre mulheres motociclistas, estas que assumem a direção e afirmam que ser pilota é uma 

festa. Para elas fez-se um retorno histórico das poucas mulheres que ousaram fazer viagens de 

longas distâncias e também voltas ao mundo, tendo como ano inicial 1915, momento 

chamado de “o descer da garupa”, como uma ruptura às regulamentações espaço-temporais 

para com seus corpos. Desta forma, cronologicamente mulheres pilotas desfilam pelas linhas 

finais desta paisagem festiva. 

 

Boa viagem! 
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CAPÍTULO I 

 

SOBRE PREPARATIVOS DOS VIAJANTES MOTOCICLISTAS 

 

 

Seguir viagem 

Tirar os pés do chão 

Viver à margem 

Correr na contra mão 

Seguir viagem 

Tirar os pés da terra firme  

E seguir viagem... 

 

(Seguir viagem, Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger, 1999) 

 

 

Homens e mulheres, jovens, adultos ou indivíduos na “melhor idade”, utilizam 

motocicletas para viajar, em uma tentativa metafórica, como sugere a música de Humberto 

Gessinger, de “tirar os pés do chão” - fugir de suas rotinas, “voar” e experimentar uma 

liberdade quimérica, viver às margens - sair do urbano e pilotar na contra mão - estar em 

constante movimento, praticando deslocamentos para o lazer e com direção às festas de 

encontros, para estarem com aqueles que fazem este mesmo feito, o viajar em motocicletas. 

Sujeitos que trazem nos corpos e nas motocicletas elementos simbólicos identitários 

específicos para viajar e que recriam as relações espaciais para com as estradas, atribuindo, 

assim, outras analogias à motocicleta, indo além do veículo como meio de transporte. Assim 

os objetos técnicos, a motocicleta unida à festa, são símbolos de ruptura com o cotidiano, 

como propõe Duvignaud (1983) ao afirmar que as festas tentam “[...] romper a aura que 

envolve os hábitos do quotidiano. Exacerba-se nos períodos de ruptura ou de crise. Nessas 

condições, os signos e símbolos compõem a máscara que os homens utilizam para arrostar a 

mudança” (DUVIGNAUD, 1983, p. 212). 

As linhas que se seguem possuem o objetivo de desenhar a paisagem festiva 

construída pelos viajantes de motocicletas, são eles sujeitos que “festam” nos preparativos, 

“festam” na viagem e “festam” nas festas de encontro (festas motociclistas e festas 

motoclubistas).  Neste capítulo o enfoque está nos preparativos para a viagem, momento 

inicial deste ciclo festivo, embora ainda haja aspectos da cotidianidade. Buscando, assim, 

compreender todas as fases desta preparação e identificar os espaços utilizados por estes 
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sujeitos para preparar a viagem, foi feita uma análise interpretativa dos convites divulgadores 

das festas, das descrições sobre as vestimentas e ornamentações, como objetos simbólicos 

deste festar na estrada, tanto dos motociclistas quanto das motocicletas, estas que também são 

preparadas e, por fim, investe-se em observações sobre os espaços casa e garagem, que criam 

novas relações espaciais para com o preparo festivo. 

 

1.1 Os convites para as festas: interpretando os anúncios 

  

A partir das entrevistas com os viajantes motociclistas, foi possível constatar que 

90% das viagens feitas por esses sujeitos são para eventos (festas) vinculados ao meio 

motociclístico, como: campeonatos esportivos de diversas modalidades, encontros de 

motociclistas, encontro de motos antigas, aniversários de moto clubes, feiras e exposições 

motociclísticas. Os outros 10% incluem viagens com a família e amigos (quando a garupa é 

ocupada pelo cônjuge, companheira (o), filha(o) ou amiga(o)), viagens solitárias para 

visitação de família e amigos, viagens para locais turísticos de várias modalidades, viagens 

longas que vão desde conhecer lugares longínquos que estão nos países sul-americanos, como 

a Patagônia, até as travessias intercontinentais, e viagens de volta ao mundo. Neste sentido o 

prazer está em buscar o lazer no viajar de motocicleta e para as festas motociclísticas. A festa 

assim é vista, como propõe Corrêa (2013), como um acontecimento coletivo que ultrapassa o 

sentido da mera comemoração, atuando também na formação e no reforço dos vínculos que 

fundamentam a experiência humana coletiva. “Ela marca histórias pontuando e regulando o 

curso da vida das pessoas. A festa é índice de temporalidade, marca os tempos fortes e 

culminantes para a coletividade” (CORRÊA, 2014, p.02). 

Durkheim (1989) chama atenção ao júbilo e ao prazer como marca das festas 

populares e Claval (2011) demonstra alguns aspectos que fazem a festa ter caráter, esse 

caráter de prazer, como o rompimento com a vivência cotidiana, com o trabalho, com as 

obrigações; é o espaço do relaxamento. Na festa, a paisagem muda, pessoas se fantasiam, 

mascaram, desfilam, cantam, dançam e produzem espetáculos. As estruturas rígidas da vida 

social são desmontadas e realiza-se a união dos atores com os expectadores, num sentido de 

grupo que organiza e solidifica laços e afetividades.  

Nesse horizonte, “descongelamos” a paisagem e a temos não só como forma 

relacionada a uma herança, ou a um conjunto dado de objetos técnicos, mas 
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fundamentalmente à maneira de aparição, e tudo que se mostra à maneira de 

aparição é carregado de afetividade. (MAIA, 2011, p. 21) 

 

Maia propõe que a paisagem é originariamente aparição e não “aparência”, assim 

apresentam-se as paisagens festivas de motociclistas viajantes, carregadas de emoções e 

afetividades, trazendo possibilidades de encontro e partilha de experiências nas estradas. Com 

o intuito de iniciar a composição desta paisagem festiva, à maneira de aparição, o primeiro 

elemento que se traz à cena é o convite, esta pesquisa se objeta em investigar suas 

características semióticas, os espaços específicos para a sua localização e a distribuição e as 

ideologias intrínsecas nas mensagens de cada convite. 

Os convites para as festas motociclísticas e motoclubistas
1
 aparecem como imagens 

midiáticas, digitais ou impressas, contudo não se pode negar o caráter “boca-a-boca” ainda 

importante em qualquer segmento, até mesmo nas festas. Os viajantes motociclistas têm 

acesso a estas imagens dadas nos convites e escolhem para onde ir. “Reconhecer alguma coisa 

em uma imagem é identificar, pelo menos em parte, o que nela é visto com alguma coisa que 

se vê ou se pode ver no real” (AUMONT, 2008, p.82). Assim diversas fotos com elementos 

da paisagem festiva aparecem nos convites, sendo divulgados como atrativos de viajantes 

motociclistas para estes espaços. 

Exclusivamente, cartazes e flyers anunciam as festas motociclísticas, são eles veículos 

de comunicação que divulgam, informam e convidam de forma aberta um público específico, 

entre eles os viajantes motociclistas. Sabe-se que convites são feitos e entregues para festas 

privativas e particulares, como casamentos e aniversários, mas as festas em questão, em sua 

maioria, são “abertas”, sendo que uma pequena parcela engloba os aniversários de moto 

clubes, denominada como festas motoclubistas (estas sim possuem o caráter de festas 

privativas e os flyers são entregues pessoalmente).  Os cartazes são convites “ao ar livre”, 

idealizados para serem apreciados à distância, sem tocar de fato, sem o contato físico a não 

ser o visual, como evidencia Farina: 

O cartaz é o meio mais clássico de toda a publicidade, e especificamente 

usado como um veículo de propaganda ao ar livre desde os tempos mais 

remotos. A função do cartaz é produzir um impacto instantâneo, dando uma 

ideia rápida e clara do produto ou serviço anunciado. (FARINA, 1986, 

p.195) 

 

                                                           
1
 A diferenciação e conceituação destas festas estão no Capítulo III. 
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Velloso (2012) informa que, cartaz é a peça impressa de um só lado, em papel de 

grandes dimensões, para ser afixada em locais abertos (ambientes amplos ou ao ar livre), 

destinada a dar informações comerciais ou anunciar eventos, como exposições, espetáculos, 

etc. O cartaz costuma ter um trabalho visual mais apelativo, tentando uma comunicação 

rápida. A comunicação por cartazes é uma das formas mais recorrentes de publicidade 

encontradas por essas organizações para se relacionarem com o mercado. É um aviso ou 

anúncio, manuscrito ou impresso, que se apresenta ao público para chamar a atenção sobre 

uma informação ou um produto. Na antiguidade usavam-se cartazes manuscritos (por vezes 

em madeira) que eram colocados ou pregados na parede. Atualmente é a peça publicitária 

mais simples, utilizada normalmente por pequenos anunciantes, empresas de pequeno porte, 

eventos e festas. Tem a função principal de atrair o público.  

 No flyer existe a possibilidade do toque, do manusear, e, possivelmente, de maior 

memorização e também armazenamento, encontrando-se inclusive colecionadores desses 

“convites”.  O flyer é um material geralmente de frente e verso, compacto e de baixo custo 

unitário, sua distribuição é feita onde o seu público também estiver. Dentre os segmentos que 

mais utilizam esse recurso destacam-se: salões de beleza, clínicas de estética, restaurantes, 

pizzarias, organizadoras de shows, eventos e festas. O ideal na distribuição de flyers é 

procurar o local exato de concentrações de pessoas, do público alvo. São também conhecidos 

como filipetas, folhetos ou panfletos.  

O termo panfleto vem do inglês “pamphlet”, que, por sua vez, é uma tradução do latim 

“pamphilus” - uma espécie de poema de amor que circulava na Europa medieval. Com o 

tempo, o termo panfleto passou a ser utilizado para textos escritos, mais curtos que os livros, 

que circulavam nas cidades e vilas europeias. Séculos mais tarde, com a invenção da 

imprensa, o panfleto passou a nomear os textos impressos curtos, distribuídos em grandes 

quantidades, geralmente com temática religiosa ou política (COELHO, 2008). 

Para Aumont (2008), as características visuais do mundo real encontram-se nas 

imagens que temos acesso, essas imagens midiáticas, chamadas na pesquisa de convites para 

as festas, que trazem consigo símbolos da realidade festiva com todos os seus elementos, 

como as bordas visuais, as cores, os gradientes de tamanho e textura. Tais elementos ativam a 

percepção humana para a apreensão de uma realidade determinada de mundo que se quer 

representar, vender e divulgar. “Aquilo que em geral se entende pelo termo ‘imagem’ é um 

registro, o mais natural possível, do que o olho humano vê ou acredita ter visto” (FRUTIGER, 

2001, p.15).  
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Os cartazes não são espalhados e colados em espaços aleatórios. Como precisam 

atingir um público específico, a sua espacialidade é restrita, reconhecendo-se, assim, a 

geograficidade desses convites para as festas motociclísticas. Foram encontrados cartazes nos 

seguintes espaços: postes de iluminação pública nas cidades em que seria o evento e próximo 

ao local de realização; bares e lanchonetes frequentados por amantes de motocicletas, esses 

bares são temáticos ora de rock roll, ou cultura vintage
2
; oficinas de motocicletas; 

revendedoras; concessionárias; postos de combustíveis; boates da mesma temática dos bares; 

sedes de moto clubes; e festas antecedentes ao evento. Foi possível observar, nesses últimos 

locais citados, a criação de espaços próprios para que esse tipo de divulgação seja feito, como 

painéis de recados ou uma parede reservada. 

Com relação aos flyers, foi possível constatar a entrega pessoalmente nas festas que 

antecedem a festa divulgada, utilizando a técnica de panfletagem (entregar na mão das 

pessoas), mas também foram encontrados nos balcões de bares, boates, oficinas, revendedoras 

e concessionárias, além de serem expostos nos CATs – Centro de Atendimento aos Turistas, 

fato que foi visto na Cidade de Goiás - GO e em Pirenópolis - GO.  

As duas formas de convidar apresentadas são tanto divulgadas em arquivos digitais 

como impressas. O seu meio de divulgação é, amiúde, primeiramente virtual: sites, blogs e 

redes sociais recebem os arquivos digitais para divulgação, sendo perceptível o caráter de 

convite. Os flyers são enviados para pessoas ou grupos específicos, utilizando-se o envio 

direto por e-mail particular e por whatsapp (aplicativo de smartphones ou de celulares com 

sistema android).  

 Os convites respeitam uma espacialidade específica, tanto os impressos como os 

virtuais. De outro modo, eles são componentes da paisagem festiva anunciada, e o local do 

anúncio precisa estar no contexto do que se anuncia para receber esses convites. Sendo assim, 

não haverá um cartaz de festa motociclística no painel de recados de uma igreja ou de uma 

faculdade, esses espaços compõem outra paisagem, com diferentes elementos simbólicos e 

possibilidades de público alvo.  

 Após a apresentação da espacialidade desses convites, parte-se, a seguir, para a sua 

caracterização, no intuito de desvendar a sua composição e os elementos visuais que mais 

repetem nos convites analisados. Para tanto a amostragem de análise contou com convites 

antigos e atuais; sendo que os atuais englobam os dois últimos anos (2014 e 2015) e foram 

                                                           
2
 Vintage é um estilo de vida e moda retrógrada, uma recuperação de estilos das décadas de 1920 até 

1960, encontram-se nesses bares adornos e decoração com artigos de antiquários. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vestu%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moda_na_d%C3%A9cada_de_1920
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coletados nas duas festas campo dessa pesquisa, o Evento Biker da Cidade de Goiás - GO e o 

Parada Obrigatória de Morrinhos - GO.  

 As principais informações contidas nos convites são: local da festa, período da festa, 

organização, contatos, atrativos da festa, área de camping, valor da entrada, entrega de 

troféus, patrocínios, apoios, figuras e cores. Adiante, as informações terão, separadamente, 

um apreço investigativo, a fim de melhor caracterizar os primeiros informes destas festas e 

compreender mais sobre este preparo de viagem. 

Local da festa: as festas acontecem em três tipos de espaços, o espaço público, o 

privado de uso coletivo e as propriedades privadas. Serpa (2004), em seus estudos sobre 

espaços públicos, preocupou-se com a relação forma e conteúdo destes espaços tidos como 

públicos e “na demarcação dos territórios urbanos, à alteridade, contrapondo uma dimensão 

simbólica (e abstrata) à concretude física dos espaços públicos urbanos” (SERPA, 2004, p. 

22). Estas festas são realizadas em praças, ruas, glebas urbanas e quando acontecem formam 

paisagens festivas territorializadas; Mesquita (2008) chama estes de territórios eventuais; 

nesta perspectiva o acesso não é de todos, há delimitações que ultrapassam o físico e vão para 

o simbólico, assim “o adjetivo ‘público’ diz respeito a uma acessibilidade generalizada e 

irrestrita, um espaço acessível a todos deve significar, por outro lado, algo mais do que o 

simples acesso físico a espaços ‘abertos’ de uso coletivo” (SERPA, 2004, p. 22).  

Santos e Vogel (1985) vêm reafirmar estes aspectos abordados, quanto à flexibilidade 

do uso dos espaços públicos, que podem sempre ser objeto de apropriações diferenciadas, 

mesmo que formalmente constituídos para finalidade específica pública e aberta, assim as 

formas e os conteúdos são específicos para cada evento realizado nestes espaços. 

O público, então, acaba tendo a possibilidade de uma participação mais ativa 

e, à medida que isto acontece, o espaço ganha outras dimensões, o que 

permite aos participantes uma nova maneira de se relacionar com este 

mesmo espaço. Também aqueles que se colocam à distância apenas como 

espectadores passivos têm a uma experiência de ruptura do espaço, pois 

veem um grupo de pessoas (atores e público) se relacionando de um modo 

distinto com um espaço que, a princípio, pode ter um caráter cotidiano. 

(PUCCETTI, 2006, p.195) 

 

Esta participação mais ativa citada por Puccetti (2006) traz grande público para este 

tipo de festa, mas nem sempre são de motociclistas viajantes, estes preferem as motoclubistas 

em espaços privados e em propriedades particulares. Os espaços privados de uso coletivo 

prontamente possuem forma e conteúdo para festas, são eles: centro de convenções, espaços 

para festas e shows, clubes sociais e esportivos, como os Lions, Rottary e de vínculos 
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bancários. Ocorrendo também parcerias públicas e privadas, como os Parques de Exposições 

Agropecuários, o Autódromo e o Hipódromo, estes espaços não possuem visibilidade 

completa para os “de fora” da festa, se tornando festas restritas e com caráter de “fechadas”, 

como diz o Entrevistado 01. 

 

“Eu prefiro os eventos de moto em lugar fechado, a gente fica mais a 

vontade, mas sempre vou nessas de rua, de praças, dá muita gente de fora, 

que não curte o nosso mundo e ai conhecem mais!” 

(ENTREVISTADO 01, vendedor, 32 anos, homem) 

 

Desta forma, as festas realizadas em espaços privados de uso coletivo e em 

propriedades privadas trazem maior encantamento entre os viajantes motociclistas, suas 

relações comportamentais estão protegidas por barreiras físicas e não simbólicas, como ocorre 

nos espaços públicos, isto explica a menor quantidade de festas em espaços públicos, as 

denominadas por eles de festas “abertas”, que são, em sua maioria, festas motociclísticas, e as 

festas motoclubistas são “fechadas”. As propriedades privadas utilizadas para estas festas são 

afastadas de áreas urbanas residenciais e possuem elementos físico-geográficos em 

abundância, como vegetação e hidrografia, além de área para camping. Estes espaços 

segregam indivíduos que optam por este tipo de festa, não havendo muitas diferenças 

corporais e comportamentais entre os partícipes, enquanto nos espaços públicos há percepção 

simultânea e constante das diferenças entre atores e espectadores, esta ruptura é mais nítida 

nos espaços públicos. 

Período da festa: foi intencional utilizar o termo período ao invés de data, devido ao 

recorte temporal destas festas, que se apresentam realizadas em mais de um dia, isto foi visto 

com certa repetitividade nos convites analisados. Acontecem constantemente em finais de 

semana, envolvendo, assim, dois dias de festa e esporadicamente em feriados estaduais e 

nacionais
3
, e deixam de acontecer nos meses de chuva. Percebeu-se, então, que as festas são 

em maior número entre março e setembro no estado de Goiás, devido à dinâmica climática 

anual. 

Martins (2002) afirma que a regulamentação do tempo para a festa e de duração da 

festa não é algo natural, inicialmente há uma relação entre festa e trabalho, força capaz de 

                                                           
3
 Os feriados municipais são utilizados para festas menores realizadas nas cidades em que residem, 

como as festas sempre trazem viajantes de outros municípios, este tipo de feriado não traz 

significância para os organizadores destas festas. 
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delimitar o tempo festivo, depois existem fatores como “a passagem do sol, as mudanças 

climáticas, as mudanças de atividade, asmudanças de 'status', os nascimentos, as mortes, as 

vitórias, as fundações, as liberações [...]” (MARTINS, 2002, p.06). Os períodos das festas 

analisadas obedecem esta regulamentação temporal proposta por Martins, em que os finais de 

semana e feriados são o tempo “sem trabalho”, assim se tornam tempos de festas e as 

mudanças climáticas são fatores que regulam o tempo das festas, em outubro as festas vão 

diminuindo e os convites virtuais desaparecendo.  

Organização e contato: foram encontrados três tipos de organizadores destas festas, 

primeiro os moto clubes, que produzem as festas motoclubistas; em segundo tem-se as 

equipes, grupos ou empresas promotoras, estas fazem as festas motociclistas; e em terceiro, 

pessoas físicas, uma única pessoa organiza toda a festa, o festeiro. No início dos anos 2000, 

uma mulher foi organizadora de várias festas motociclistas em municípios goianos, episódio 

que traz à tona uma ruptura na supremacia masculina destas festas. Quando a festa é 

organizada por um moto clube, o seu brasão aparece com evidência no convite, ele é um signo 

informativo que demonstra o tipo e o espaço onde será a festa, contudo poucos foram os 

convites encontrados com telefones ou e-mails. Somente quanto é feita por equipes é que se 

vê mais contatos.  

 Andrade (1999) define brasão de armas, ou simplesmente brasão, na 

tradição europeia medieval, como um desenho especificamente criado e obedecendo as leis da 

heráldica, advindas do Rei Heraldri, com a finalidade de identificar 

indivíduos, famílias, clãs, corporações, cidades, regiões e nações. O desenho de um brasão é 

normalmente colocado num suporte em forma de escudo que representa a arma de defesa 

homónima usada pelos guerreiros medievais. No entanto, o desenho pode ser representado 

sobre outros suportes, como bandeiras, vestuário, elementos arquitetônicos, mobiliário, 

objetos pessoais, etc. Era comum, sobretudo nos séculos XIV e XV, os brasões serem 

pintados ou cosidos sobre as cotas de malha, o vestuário de proteção usado pelos homens de 

armas. Por isso, os brasões também são, ocasionalmente, designados por cotas de armas.  

Marthi (2012) afirma que o brasão é a bandeira do moto clube que representa os ideais 

em comum dos seus associados. Para ser digno de usá-lo, deve-se ter em mente a história do 

seu grupo, suas conquistas, seus antecessores, bem como o respeito e a admiração pelos 

pioneiros que lutaram por ele. O brasão é a assinatura de um grupo, sendo inaceitável que se 

associe à sua imagem apologias contrárias aos princípios do moto clube. Um colete com 

brasão deve ser visto e respeitado como a segunda pele do seu detentor, alguém que pilota 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_da_her%C3%A1ldica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_da_her%C3%A1ldica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escudo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vestu%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mobili%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cota_de_malha
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uma moto, ama a estrada, ama os seus ideais e o seu moto clube. A maior parte dos moto 

clubes fazem registros em cartórios de suas associações sem fins lucrativos e para o lazer e 

esporte, os brasões são também registrados como uma forma de patente. 

Atrativos da festa (shows, churrasco, café da manhã, almoço, competições, bingos 

e sorteio e distribuição de brindes): várias são as atrações destas festas e as que mais são 

divulgadas em convites são: shows (exclusivamente de rock and roll com os nomes das 

bandas e dos cantores que irão se apresentar na festa), churrasco (servem carne bovina, suína 

ou de ave, sem acompanhamento, de forma gratuita para os participantes da festa), café da 

manhã (também é oferecido gratuitamente em todos os eventos pesquisados, sendo servidos 

aos participantes: pão com manteiga, leite, café e frutas, como laranja, banana, maça e 

melancia), almoço (foi encontrado em menos convites, contudo é também gratuito e o prato 

mais visto foi arroz com galinha, acompanhado de salada), competições (são como gincanas 

entre motociclistas e envolvendo as motocicletas) estas serão tratadas com aprofundamento no 

Capítulo III, bingos (estes acontecem com menos frequência nas festas, mas viu-se como 

prêmios, programas com garota de programa; garrafas de bebidas alcoólicas, como cachaças 

artesanais, whisky, tequila e vinho; motocicleta; capacete; jaqueta e camisetas da festa ou do 

moto clube organizador;  sorteios e distribuição de brindes são mais frequentes que bingos e 

englobam os seguintes ganhos: adesivos, camisetas, capacetes, luvas, bótons e garrafas de 

bebidas alcoólicas. 

Os atrativos das festas vão além da ação de atrair mais participantes, da busca pelo 

lucro ou de “um lugar, objeto, infraestrutura (peculiar), equipamento ou acontecimento de 

interesse para o turismo” (EMBRATUR, 2015). Eles são elementos de receptividade aos 

viajantes motociclistas, funcionam como prêmios e consideração aos participantes da festa; 

outros como os shows são elementos de encontro, divertimento e descontração, são, assim, a 

oferta de um diferencial na festa, aqueles que fazem a festa ser singular e satisfatória ao ponto 

de promover o retorno, indo além do puro consumismo.  

Área de camping: acampar é ato corriqueiro, o estar entre os parceiros de estrada, 

irmãos de moto clube e pessoas que partilham o mesmo interesse é tão importante que ir para 

uma hospedagem afora da festa é metaforicamente perder a festa, distanciar dos participantes. 

Mesmo as pessoas com maior poder aquisitivo praticam camping, para ter maior convivência 

com os pares e tempo na festa. Potter (2005) observou que, desde 1910, em específico na Ilha 

da Grã-Bretanha, as festas motociclistas traziam estas áreas de camping e eram realizadas 

“fora” das cidades. 
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Em todas as festas realizadas em espaço privado de uso coletivo e em propriedade 

privada encontrou-se áreas de camping. Viajantes motociclistas também informaram que 

festas em todo o território nacional e em outros países também possuem estes espaços de 

camping, funcionando, assim, como “glocalidades”, “onde redes podem ser vistas como 

produtoras de identidades baseadas-no-lugar e ao mesmo tempo transnacionalizadas” 

(SCOBAR, 2005, p. 13). Para o autor, as glocalidades propiciam reorganizações visíveis do 

lugar e a criação de mundos regionais, tais como ecossistemas particulares ou localidades 

interconectadas. Através de atores emergentes, como organizadores das festas, de práticas, 

como acampar, e de identidades, como viajar de moto, configura-se o processo da criação de 

mundos “socioculturais e socionaturais”, termos propostos por Castells (1996). Os lugares das 

festas pesquisadas configuram-se como glocalidades, criando mundos socionaturais 

exatamente nas áreas de camping, como lugares de natureza, havendo uma conectividade do 

mundo natural com o social. 

Os eruditos e ativistas de estudos ambientalistas não só estão sendo 

confrontados pelos movimentos sociais que mantêm uma forte referência ao 

lugar - verdadeiros movimentos de apego ecológico e cultural a lugares e 

territórios– mas que também confrontam a crescente compreensão de que 

qualquer saída alternativa deve levar em consideração os modelos da 

natureza baseados no lugar, assim como as práticas e racionalidades 

culturais, ecológicas e econômicas que as acompanham. (SCOBAR, 2009, p. 

69) 

 

O lugar da festa motoclubista é uma glocalidade que divulga e valoriza um modelo de 

natureza, através de manifestações festivas simbólicas com crítica social ao urbano, fixo e 

cimentado, contendo, assim, um apego ecológico. O espaço festivo, neste sentido, traz 

conotação de lugar, como propõe Tuan (2011): 

Lugar é qualquer localidade que tem significado para uma pessoa ou grupo 

de pessoas. O lugar é uma pausa no movimento. Lugar e movimento, no 

entanto, são antitéticos. Lugar é uma parada ou pausa no movimento — a 

pausa que permite a localização para tornar o lugar o centro de significados 

que organiza o espaço do entorno.  (TUAN, 2011, p.11) 

 

 As festas com suas áreas de camping desenham lugares de pausa nos movimentos, 

movimentos da viagem e movimentos cotidianos, a festa se torna o centro de outros 

significados, que organizam o espaço do entorno à festa, delimita seu espaço, criando uma 

paisagem festiva. Merleau-Ponty (1962) traz também importante investida na configuração 

das relações sujeito-ambiente, ou ainda humano-natureza, evitando tanto a fusão ou 

dissolução da singularidade humana no bios do mundo, ao mesmo tempo em que estabelece 
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uma continuidade entre o corpo humano e a carne do mundo, a natureza, também mantém a 

alteridade entre estes polos como constitutiva da experiência que se revela pela via ecológica 

do encontro do sujeito humano com a natureza. 

Valor da entrada: foram encontrados quatro tipos de informações sobre o valor da 

entrada nos convites: entrada franca para todo o público, entrada franca apenas para 

motociclistas, doação de donativos (alimento não perecível, carne para o churrasco e 

brinquedos) e cobrança de valores entre R$ 5,00 a R$ 50 reais, as entradas de maior custo são 

para as competições de moto velocidade e hallies, pois além da corrida em si trazem shows. 

Importante ressaltar que, nestas festas não existe estacionamento para motos, elas ficam 

expostas como verdadeiros “enfeites” por toda a festa, formam a gama de atrativos, que 

também são demarcadores territoriais e simbólicos da paisagem da festa, os carros vão para os 

estacionamentos externos e não adentram ao local do evento.  

Entrega de troféus: na maioria das festas motociclísticas, troféus de participação são 

entregues aos moto clubes presentes, aos viajantes motociclistas estrangeiros, aos que 

percorreram a maior distância para estarem na festa, aos que possuem mais tempo como 

motociclista e aos “mais amigos” dos organizadores. Desta forma, ter a informação no convite 

que terá entrega de troféus pode “até” atrair mais motociclistas, mas a leitura mais feita é a 

demonstração de respeito da organização com os presentes, como demonstra o Entrevistado 

02. 

 

“Entregar os troféus é uma forma de dizer muito obrigado por ter ajudado a 

fazer uma festa tão boa, e também por terem vindo, prestigiar a gente”. 

(ENTREVISTADO 02, funcionário público, organizador de festa 

motociclística, 54 anos, homem) 

 

A partir deste depoimento é possível compreender a singularidade de ganhar um 

troféu, algo que vai além de um mero souvenir, pois confere um status ao participante, 

tornando-se também um hábito entre os viajantes “colecionar” troféus de festas, como 

informou Mesquita (2008).  

Patrocínios e apoios: estas informações aparecem em menores tamanhos, na parte 

inferior dos convites e com menor evidência, os patrocinadores vistos foram empresas e 

pessoas físicas que financiaram a festa, e os apoios são também empresas ou pessoas que 

auxiliaram de diversas formas na realização da festa. É necessário enfatizar que, patrocínios e 

apoios de órgãos públicos vinculados tanto ao município quanto ao estado são raros, em todo 
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o período de pesquisa, somente um cartaz de evento demostrou uma logomarca do estado de 

Goiás e da prefeitura, demonstrando o apoio em âmbito estadual e municipal (Figura 04). 

Figuras: as principais figuras encontradas nos convites foram: motocicletas, estradas, 

brasões de moto clube, logomarca do movimento “Zoeira? Tô fora!” e caveiras. A Associação 

Brasileira de Motociclismo (2009) informa que, o referido movimento foi criado nos anos 90 

pela Associação Brasileira de Motociclismo para proibir manobras radicais de amadores em 

festas motociclistas e a aceleração exagerada para demonstração do “poderio” do motor, a 

associação acredita trazer incômodos sonoros aos participantes das festas, mesmo que sejam 

festas esportivas, como Campeonatos de motovelocidade e motocross, essas acrobacias 

trazem muito barulho e perigo aos festeiros, portanto a logomarca territorializa a festa e exclui 

os motociclistas praticantes dessas ações.  

A Figura 01 vem ilustrar um momento de manobras, muita aceleração e barulho, a 

pilota e o piloto estão fazendo “queima de pneu” ou “zerinho”, nomes dados às performances, 

nas quais as motocicletas giram em alta aceleração com seus pilotos ao lado acelerando, 

desenhando no asfalto um círculo, “o zero”, produzido pela queima do pneu, esta imagem 

demonstra o queos  organizadores de festas motociclistas e motoclubistas chamam de 

“zoeira”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Queima de pneu e zerinho, Autódromo de Goiânia, 2009. 

Fonte: Best Riders, 2009. 

 

As figuras de motocicletas, estradas, brasões de moto clube, logomarca do “Zoeira? 

Tô fora!” e caveiras funcionam como punctum, termo utilizado por Barthes (1984), que 
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nomeia o detalhe que mais chama a atenção, o que punge e o que toca. Baudrillard (1995) 

expõe que os objetos possuem duas funções: a social e a política ideológica.  

Ao terem acesso à figura midiática, o indivíduo é capaz de selecionar, a partir do 

campo visual, a prioridade e seu valor de uso, isso atribui às figuras um estatuto funcional, o 

de utensílio ligado às operações técnicas sobre o mundo, mediando, assim, aquilo que dá 

carga de conhecimento sobre as figuras. 

As motocicletas nos convites demarcam visualmente estes tipos de festas, é uma 

informação de leitura rápida. As estradas sugerem que, para chegar à festa, é preciso percorrê-

las, além de serem bem-vindos os viajantes motociclistas. Os brasões dos moto clubes 

afirmam que é uma festa motoclubista. A logomarca do movimento nacional “Zoeira? Tô 

Fora!” informa que é uma festa motociclista de proprietários de motocicletas custom e não 

esportivas, o volume alto deve ser do show de rock e não dos motores das motocicletas. As 

caveiras trazem, à primeira vista, uma conotação sombria e mórbida, em especial para os que 

desconhecem estas festas. 

Até a década de 70 a figura da caveira era visto como algo mórbido e 

perigoso, mórbido por ser relacionado à morte, a cadáveres e perigoso por 

ter sua imagem associada à embalagem de veneno ou algo tóxico. Ao passar 

dos anos, os símbolos da caveira aparecia em roupas de cantores de rock e 

punk, na qual mostravam atitudes, estilo próprio. Fãs aderiram ao uso da 

caveira, imitando seus ídolos musicais, criando rebeldia e sua identidade 

cultural visual. O símbolo quer mostrar no uso do mesmo, outro lado que as 

pessoas não conseguiam enxergar, a igualdade, onde somo todos iguais por 

dentro, não existe cor, raça, sexo, classe social, escolhas que diferem um ser 

humano do outro. (FURTADO, 2016, p.76) 

 

 As caveiras nos convites são reguladoras espaciais, pois a grande maioria da 

população ainda possui esta visão advinda de seus imaginários, ainda da década de 70, 

exposta pela autora, de caveiras que remetem à morte e ao proibido. Contudo, entre os 

pesquisados, a ideia da igualdade prevalece, a caveira não é assustadora, apenas ossos e 

representação daquilo que um dia todos serão, como demonstra a Entrevistada 03. 

Eu perdi uma passadeira por causa das camisetas do meu marido, as 

camisetas do moto clube dele, todas têm caveiras e ela pediu demissão 

dizendo que aquilo não era coisa de Deus. Depois contratei outra, mostrei 

as camisetas e perguntei o que ela achava das caveiras, se teria algum 

problema em passar, ela disse que não, pois um dia todo mundo será 

caveira. 

(ENTREVISTADA 03, professora, 34 anos, mulher) 
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Cores: analisar as cores encontradas nos convites, assim como os convites em si, é ir 

além da aleatoriedade na produção, é tentar compreender o que está no subconsciente 

daqueles que produzem, ou são instruídos a produzir e, assim, cientificar estes convites. O 

preto foi a cor predominante em todos os convites, em especial como cor de fundo, o 

vermelho e o amarelo são as cores que mais se repetem, depois tem-se o alaranjado, o 

marrom, o cinza, o azul, o rosa e o verde nos convites analisados. Velloso (2012) acredita que 

as cores estão associadas às tradições populares, devido ao forte apelo aos sentidos, e 

traduzem imaginários, palavras e comportamentos. São capazes de transmitir códigos, tabus, 

preconceitos e valores obedecidos inconscientemente. Ilusionismo, superficialidade, 

marginalidade foram identificados como seus traços característicos.  

Farina (1986) afirma que a cor é uma força poderosa, age de acordo com uma espécie 

de lei, do ponto de vista sensorial e psicológico. A cor é uma condição e, como tal, uma 

característica do estilo de vida de uma época, integra uma determinada maneira de ver as 

coisas. É inegável que toda cor tem um espaço que lhe é próprio, mas também é inegável que 

esse espaço faz parte da cor, de acordo com as concepções culturais que o fundamentam. 

Compreender o que cada cor transmite nos convites, abordando as sensações psicológicas 

advindas das associações materiais e afetivas para cada cor, é uma investida festa nesta 

pesquisa. 

 Todas as informações contidas nesses convites formam uma trama de símbolos que 

são interpretados, mesmo que inconscientemente, pelo público alvo, os viajantes 

motociclistas, e tocam seus imaginários e os fazem decidir por ir ou não. O termo símbolo 

utilizado remete-se à palavra de origem grega, sýmbolon, que significa “sinal que faz 

reconhecer”, definição dada por Nojima.  

 

...símbolos são objetos, atos, eventos, qualidades relações, ou formações 

linguísticas que apresentam diversos significados e que evocam emoções e 

impelem à ação. A construção simbólica serve como meio para a formação 

de identidade. Os símbolos são as maiores manifestações da cultura. O 

universo humano é um universo simbólico. (NOJIMA, 2008, p. 160) 

 

Serão, a seguir, expostos e interpretados 13 (treze) convites, escolhidos entre os 112 

(cento e doze) coletados no transcorrer da pesquisa, que foram eleitos a partir dos seguintes 

critérios: mais divulgados, maior número de festeiros, festas mais citadas entre os 

entrevistados, maior quantidade de símbolos em um único convite e os que trazem a figura da 
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mulher como garupa ou pilota. Procura-se compreender na análise o poder de persuasão e a 

seleção de público desses elementos midiáticos analisados.  

 O primeiro convite interpretado é de uma festa de Aniversário em comemoração aos 

17 (dezessete) anos de fundação do moto clube Muthantes, que possui sede em Goiânia, 

ilustrado na Figura 02, o convite foi adquirido via internet na rede social do moto clube. A 

festa ocorreu em um período de 3 (três) dias no mês de junho, quando praticamente não há 

ocorrência de precipitações no estado de Goiás. O local escolhido foi uma chácara no 

município de Nerópolis – GO, que fica a 36 km de Goiânia. As atrações foram expostas de 

forma direta e juntas no mesmo campo de visão, canto inferior esquerdo, sendo possível num 

olhar rápido visualizar os elementos que iriam compor a paisagem festiva, tais como: área de 

camping, shows, piscinas para banho, café da manhã e almoço grátis nos 3 (três) dias. 

O principal objeto, o punctum do convite, é o brasão do moto clube, nele ressalta-se a 

motocicleta, a coroa (peça da motocicleta em que a corrente se prende e faz o veículo se 

movimentar) e o nome do moto clube acima de tudo, ressalta-se que este moto clube traz em 

seu nome a sigla GAM. – Grupo de Amigos Motociclistas, que reafirma as relações de 

amizades e encontros desejadas para com este tipo de agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 02: Convite para a Festa:17º Aniversário do Moto Clube Muthantes, Nerópolis–GO 

                         Fonte: Muthantes GAM, 2013. 
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Os símbolos conversam com o leitor do convite e os fazem entender que a festa se 

direciona a um público específico: pessoas que conhecem o moto clube aniversariante, ou 

compreendem esse tipo de festa, que será chamada em toda a pesquisa de Festa Motoclubista 

(aquela que se vincula a um determinado moto clube). 

 O modelo da moto no convite demonstra ser uma festa para proprietários de 

motocicletas de modelo custom (específicas para viagens de longas distâncias), chamadas por 

eles de “motos estradeiras”, sugere-se, neste momento, que o convite é também específico 

para viajantes motociclistas. Não há patrocínio, apoio ou informação de contato, a partir disto 

pode-se constatar que a festa foi feita com renda advinda dos integrantes do grupo e que não é 

necessário manter contato anterior, deve-se somente “pegar a estrada” e ir para o evento.  

Com relação às cores, tem-se um convite com fundo preto em que o amarelo é ressaltado, o 

vermelho que aparece em três partes da motocicleta, para-lamas e tanque e o cinza nas demais 

partes do veículo.  

Farina (1986) informa que o termo amarelo deriva do latim amaryllis e simboliza a 

cor da luz irradiante em todas as direções, traz associações materiais com a terra e a luz e 

associações afetivas, como alerta, gozo, idealismo, espontaneidade, euforia e originalidade. O 

vínculo com a terra no sentido do solo explica-se por esta afetividade com a natureza nas 

festas e as áreas de camping das festas, a viagem de motocicleta é vista como uma luz, uma 

saída para o lazer, funcionando também como um idealismo ora pessoal, ora coletivo de 

buscar gozo, euforia e firmar originalidades (suas identidades grupais simbólicas). Por fim, o 

amarelo deste convite traz o alerta, chamando atenção aos olhos do convidado para a festa 

motoclubista. Pastoureau (1997) atribui ao amarelo o sentido de alegria, energia e 

extravagância; o convite então chama subjetivamente para estas sensações, que foram 

percebidas em todas as festas pesquisadas. 

A cor cinza para Farina (1986) remete-se a ratos e máquinas, traz conotações afetivas 

com a velhice e a sabedoria, é derivada do latim cinicia e advinda do germânico gris, 

considerada como a cor intermediária entre luz e sombra, o cinza não tem interferência nas 

cores em geral. Os motociclistas viajantes em viagem localizam-se neste espaço limiar de 

intermédio entre a luz do dia e a sombra da noite, em suas máquinas cinza e cromadas, em 

que os motociclistas mais velhos de estrada são sinônimos de sabedoria. Contudo tem-se o 

rato como associação material, animal que no urbano simboliza sujeira, é hospedeiro de 

doença, a leptospirose, e vive nos esgotos escuros, trazendo, assim, o não apreço da sociedade 

em geral para com estes motociclistas, símbolos imaginários estes que serão tratados também 
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neste capítulo, quando as vestimentas serão discutidas unidas à “sujeira” da estrada. 

Observações que são confirmadas com a descrição de Pastoureau (1997) sobre o uso do cinza, 

como a cor que traz caráter de sombra, daquilo que é acinzentado, obscuro e com 

volubilidade.  

O segundo convite é de uma Festa Motociclística e traz características díspares da 

festa anteriormente apresentada, foi encontrado em rede social, o facebook, que contém 

diversas fanpages sobre festas motociclísticas do estado de Goiás. Este tipo de festa é um 

encontro para aqueles (as) que gostam de motocicletas para viagens, para trabalho, para 

esportes e para coleção.  

A Figura 03 é de uma festa que não traz o caráter segregador daquela anterior, não 

exclui os partícipes por moto clube, ou por modelo específico de motocicleta e o evento 

acontece em espaço público reafirmando o seu caráter de “festa aberta”, o espaço festivo é a 

orla do lago na cidade de Três Ranchos – GO.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Convite para a Festa: Moto Três Ranchos, Três Ranchos – GO. 

Fonte: Eventos Motociclísticos de Goiás, 2013. 

 

O evento se estendeu por 4 (quatro) dias nos meses de maio e junho, que também 

estão dentro da dinâmica climática do convite anterior, sem prováveis precipitações. Essa 

festa é organizada por uma empresa especializada em eventos de motociclismo, a “Doidera – 
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Moto-Show”, sendo sugerido um valor simbólico de 1 kg de alimento, que serão doados 

posteriormente. Como a festa ocorre em espaço público e aberto, sem relações intramuros, 

não existe uma entrada única, as barreiras são os elementos da paisagem festiva que se forma 

à beira do lago, motocicletas, tendas, bandeiras de moto clubes e motociclistas vestidos 

preferencialmente de preto em movimentações pelo espaço festivo. O espaço da festa é 

percebido semiologicamente, através desta rede de significações que é a festa. Feral (2012) 

explica como a leitura dos espaços simbolicamente criados é feita, partindo das percepções e 

da cognição de cada indivíduo. 

[...] da percepção à cognição ou, mais exatamente, como passamos de um 

modo de percepção não verbal do espaço a uma análise discursiva de caráter 

semiológico, em outras palavras, como passamos de um espaço real 

percebido pelos sentidos (inscrito no princípio do prazer ou desprazer) a um 

espaço simbolicamente marcado e ligado a uma rede de significações que 

pertence mais a ordem do pensamento. (FERAL, 2012, p.136) 

 

 As atrações são descritas no convite por dia de acontecimento, contendo, ainda, 

informações sobre os shows, a presença de lavadores de motocicletas, sorteios de brindes, 

show de acrobacias em motocicletas (esporte regulamentado internacionalmente e conhecido 

como Welling), espaço para prática de futebol e área de camping. A logomarca da festa no 

canto superior esquerdo é uma flama de foto que traz novamente o fundo preto e a figura de 

um motociclista vestido de preto e sem capacete, com uma motocicleta em movimento e com 

pneus flamejantes. Esta figura central da logomarca funciona como o objeto punctum do 

convite, em que o vermelho traz a ideia de movimento, coragem, intensidade, paixão, 

agressividade e emoção, como propõe Farina (1986), possibilitando, assim, ao leitor do 

convite ser convidado, de forma subjetiva, a experimentar estas sensações durante a festa. 

A logomarca da empresa promotora e a logomarca do movimento nacional “Zoeira? 

Tô fora” são situadas na parte superior trazendo mais informações sobre como será esta festa. 

A estrada pavimentada na tonalidade cinza com motociclistas corta o lago e parece informar 

que eles vieram do céu, com um pôr do sol ao fundo alaranjado sob um céu nublado, figuras 

que, juntas, informam a quem não conhece o lugar a ideia de encontro com a natureza. Farina 

(1986) diz que a cor alaranjada origina-se do persa narang, através do árabe naranja e 

simboliza o flamejar do fogo; traz associações afetivas com luminosidade, força e prazer; 

associa-se materialmente com fogo, raios solares, perigo e festa. Pastoureau (1997) esclarece 

que esta cor é significante expressão de dinamismo. A partir das atribuições dos dois autores 
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para esta cor, observa-se que o convite relaciona a ideia do poder e perigo do fogo com a 

festa, sugerindo aos convidados as intensidades vividas nesta festa tão dinâmica. 

Constatou-se também que nesse convite não há indicações de patrocinadores ou apoio, 

o que demonstra ser uma festa organizada e promovida por uma empresa, com intuito 

lucrativo maior que o apelo festivo e de encontro; o contato é informado através do site feito 

especificamente para esta festa no canto inferior direito do convite.  

A terceira análise feita foi do convite de uma das festas campo, o Encontro Nacional 

de Motociclistas - Parada Obrigatória da cidade de Morrinhos - GO, que realizou, em 2016, a 

sua 12ª edição, este convite foi adquirido no balcão de um bar vinculado a um moto clube na 

cidade de Goiânia, as cores preta, amarela e vermelha, alaranjado e cinza compõem mais esta 

imagem midiática carregada de subjetividades visualizada na Figura 04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 04: Convite para a Festa: Parada Obrigatória, Morrinhos – GO.  
                                           Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013) 
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Heller (2009) esclarece que, a união do preto com o vermelho com ótica de contraste 

remete-se à paixão, talvez assim se explique o show, a edição do evento e o nome que estão 

exatamente com esta cor, tentando expor a paixão por este tipo de festa, deste estilo musical, o 

rock nacional brasileiro da banda Biquíni Cavadão e a cidade que sedia a festa. O espaço 

festivo é público municipal, o Parque de Exposição Agropecuária, informado na parte inferior 

do convite, na parte superior e de forma duplicada há a logomarca da festa com uma foto do 

cantor e ex Beatles, John Lennon, fato que, unido à banda supracitada, demonstra rapidamente 

o estilo musical da festa e seleciona seu público. Enfatiza a entrada franca na cor amarela, cor 

que, para Heller (2009), transmite egoísmo e individualidade, sentimentos que isolam os 

participantes desta festa do restante da população local, isto é ressaltado ao perceber que a 

festa possui 4 dias de duração, mas o convite divulgado expõe apenas o dia do show, sendo 

uma estratégia midiática de dizer que, nos outros dias, o evento será mais intimista, apenas 

para os motociclistas. O show traz um papel significativo no divulgar esse estilo de vida para 

os desconhecedores, estratégia que foi apoiada pelo poder público estadual e municipal, estes 

que são evidenciados na parte inferior do convite.  

 Em 2015 aconteceu a 11ª Edição da Festa Motociclística - Parada Obrigatória de 

Morrinhos e foram lançados diferentes convites pelas redes sociais (Figuras 05, 06, 07 e 08), 

cada um enfatizando uma atração, ou ressaltando alguma informação importante aos 

partícipes, sugerindo-se o alcance de um público maior e mais específico. A cor predominante 

nos 4 (quatro) convites é o marrom, que faz contrastes
4
 com o preto das letras, o verde da 

“natureza” e  o vermelho da paixão vista na indumentária envolta ao corpo feminino. 

 O marrom é a cor do feio, do desagradável, daquilo que está em apodrecimento e 

envelhecido, traz uma associação inevitável ao sujo e aos excrementos, como expõe Heller 

(2009) e complementa Pastoreau (1997), como a cor que recorda excrementos, traz nuances 

de sentimentos desagradáveis e vulgares.  Os viajantes motociclistas trazem esta aparência 

feia e desagradável aos olhos dos padrões sociais vigentes, suas roupas são carregadas de 

poeira de estrada, suas motocicletas estão sujas e muitas apresentam ferrugem que confirmam 

este envelhecimento, ou as estradas com chuvas que tiveram acesso, que para eles é 

simbologia exaltada e carregada de importância.  

 

                                                           
4
 “Contraste é termo associado à oposição, sendo que, enquanto o contraste estabelece pela diferença, 

a oposição se estabelece pelo antagonismo. Ambos pressupõem uma busca de relações entre dois ou 

mais objetos” (COELHO, 2008, p.23). 

Logomarca da festa com águia 

Texto  

motivador 
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Figura 05: 11ª Parada Obrigatória de Morrinhos - GO  Figura 06: Atrações gratuitas da festa 

Fonte: Parada Obrigatória, 2015                                     Fonte: Parada Obrigatória, 2015. 

 

  

Figura 07: Espaço da festa                                             Figura 08: Atração de dança do ventre 

Fonte: Parada Obrigatória, 2015.                                    Fonte: Parada Obrigatória, 2015.                                      

 

A logomarca do evento perdeu o rosto do John Lennon, dando espaço a uma cabeça 

de águia e a uma caveira de capacete, cada figura com sua significância semiológica e 

rodeadas por asas. Boff (1997) fez comparações análogas entre a águia e a galinha, a águia foi 

adjetivada como o animal da liberdade, da sabedoria, da observação, é aquela que rompe, 

através do voo, as maiores distâncias possíveis para uma ave de rapina, considerada a rainha 

das aves. Valores que são passados entre os motociclistas de percorrerem, cada vez mais, 

distâncias maiores com suas motocicletas a fim de buscar a liberdade. A caveira tenta romper 

com as diferenças, ossos da face não possuem cor, raça, roupas ou demais prejulgamentos 
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sociais, mas não há como negar suas simbologias mórbidas que segregam participantes para 

estas festas.  

Há também outro símbolo, a logomarca do organizador, percebendo-se, assim, a 

intenção de divulgar ainda mais seu nome no evento e reforçar qualquer dúvida em relação à 

figura do motociclista viajante responsável pela festa.  

 Na Figura 05, a festa é chamada de lugar, esse conceito é definido por Tuan como o 

espaço do sentimento e do pertencimento, “no ‘lugar’ encontraremos o desejo da estabilidade, 

a manifestação das identidades, as tangências da territorialidade, o possibilitar das percepções, 

a vivência das emoções”. (TUAN, 1983, p. 133). Nesse convite é possível confirmar o ideal 

de encontro, de estar entre os iguais, fazer novas amizades e rever as existentes, “a festa 

mescla, explode as barreiras, aproxima as pessoas, cria-lhes uma memória e recordações 

comuns” (CLAVAL, 2011, p.35). Ao fundo da imagem tem a parte dianteira de uma 

motocicleta sendo pilotada em uma estrada com curva, curvas que também são vistas no 

corpo da mulher na Figura 08. A logomarca da festa traz uma águia centralizada, dando como 

foco principal a liberdade de pilotar uma motocicleta por estradas longas e curvas para 

chegarem à festa, as asas da logo reforçam esta ideia. 

 A Figura 06 enfatiza que o evento tem 4 (quatro) dias de duração e diversas atrações 

gratuitas, incluindo uso de piscinas e alimentação, ou seja, o viajante não precisa sair do 

evento. A Figura 07 busca exaltar o encontro com a natureza, o verde torna-se fundo do 

marrom, trazendo sensações de bem-estar, juventude, coragem e natureza, como demonstra 

Farina (1986); verde é termo advindo do latim vidris, sendo o principal símbolo das 

sociedades ocidentais para harmonia e “da paz repousante e reservada, favorece o 

desencadeamento de paixões” (FARINA, 1986, p.35). O lugar da festa que conta com espaços 

arbóreos é também espaço de paz e possíveis paixões, espaço que é visto como afastado das 

áreas, como pode ser observado na parte superior da foto aérea e com uma arborização interna 

considerável.  

Para finalizar essa análise conjunta, a Figura 08 traz o corpo de uma mulher 

(exposição da barriga, seios e pernas), esconde seu rosto, mostra somente o necessário para 

convidar homens a irem para a festa, o vermelho na roupa da dançarina de dança do ventre 

chama à paixão e ao sexo, o corpo feminino, suas curvas, assim como aquelas da estrada no 

outro convite, é o punctum desse convite.  Vermelho que também sugere intensidade, 

excitação e movimento corporal através da dança, as curvas são dominadas e vencidas pelas 

máquinas comandadas por homens. Curvas remetem ao erro e ao pecado, as linhas retas são 
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as corretas, as estradas certas a seguir, este corpo feminino e suas curvas trazem estas 

interdições que podem ser ultrapassadas na festa.  

Lima (2012) afirma que, as curvas na arquitetura são símbolos de conexão com a mãe 

terra, trazem sentimentos de afeto e de proteção, contudo, ao mesmo tempo que se sentem 

protegidos nestas curvas também precisam estar livres delas para demonstrar as suas forças 

individuais. Rocha (2013) esclarece que as sinuosidades das obras de engenharia vão além das 

curvas das montanhas e passam pelas curvas das mulheres. Por fim, a música de Paulo Diniz 

reforça a importância das linhas retas e coloca a mulher amada como uma estrada torta que 

não é a sua rota principal, considerando a mulher uma estrada que já teve seu fim. 

Sei que a minha vida anda errada 

E que já deixei mil furos, mil mancadas 

Talvez esteja andando em linhas tortas, 

Mas por enquanto eu vou te amando é o que me importa 

Mas você também não é rota principal 

E toda estrada tem final 

(Como?, Paulo Diniz, 1985) 

 

O próximo convite é do 15º aniversário de fundação do moto clube Os Fulanos M.C. 

apresentado na Figura 09, que foi adquirido em uma festa motociclística anterior a esta, pela 

técnica de panfletagem na entrada da festa. O convite informa que a festa possui duração de 2 

(dois) dias, realizada em uma estância do município de Inhumas, que, mesmo próxima à 

Goiânia, 50 km de distância, tenta aguçar no viajante motociclista uma possibilidade de 

viagem, festa e encontro de amigos.  
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Figura 09: Convite para a Festa: Aniversário do Moto Clube Fulanos, Inhumas – GO. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2014) 

 

O convite possui brasão do moto clube, em que a caveira e as asas ressaltam aos 

olhos, enfatizando a personalidade livre de imposições e como imagem de fundo uma estrada 

como paisagem, nuvens carregadas e uma motocicleta custom, de modelo chopper
5
, o símbolo 

da Campanha “Zoeira? Tô Fora!”, as atrações da festa (shows com duas bandas, área de 

camping e segurança), os contatos (e-mails e telefones) e as cores amarela e vermelha são 

novamente as utilizadas e se sobressaem ao fundo cinza escuro. O amarelo reforça o 

individualismo segregador neste tipo de festa motoclubista, o vermelho intensifica a atenção 

para as informações do período da festa e o valor de entrada (2 kg de alimentos ou a quantia 

de R$ 3,00), este cinza escuro que intermeia o azul demonstra um céu nublado e sombrio, 

sendo que a festa ocorre em mês em precipitações. 

Este convite foi propositalmente escolhido para demonstrar as três seguintes 

informações: o termo “0800” 
6
 para dizer que é gratuito, a exposição explícita de que membro 

de moto clube terá churrasco no decorrer da festa e o almoço por conta do moto clube 

organizador. Estas três informações selecionam seu público e exclui os partícipes não filiados, 

e aqueles que não estão de colete deverão pagar para comer e para entrar, não somente com 

                                                           
5
 Chopper é um termo advindo do inglês britânico que significa cortar. Esse tipo de motocicleta é 

refeita, tem o quadro cortado, a bengala alongada e toda a carenagem retirada, enfim recriada por seu 

proprietário, geralmente em suas oficinas caseiras a fim de se tornar única entre as demais 

(MESQUITA, 2008). 
6
 Este termo 0800 remete-se às ligações gratuitas realizadas no Brasil, essas começam com os números 

0800. 
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finalidade beneficente de arrecadação de alimentos, mas com um valor específico que terá 

como finalidade cobrir as despesas com a festa. Nota-se nesse convite uma seleção maior do 

público festeiro e uma festa específica de moto clube para moto clube, é de fato uma Festa 

Motoclubista. Nesse sentido, o objeto punctum é o nome do moto clube, que ao ser lido é 

fator segregador da festa, objeto que inclui quem deseja na festa e exclui os indesejados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Convite para a Festa de Aniversário do Moto Clube Tribo do Cerrado, Corumbá e Goiás – GO. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013) 

 

O 10º convite interpretado é também de um aniversário de moto clube, o Tribo do 

Cerrado MC, que aconteceu em uma Pousada no município de Corumbá de Goiás, que fica a 

115 km de Goiânia, foram 3(três) dias de festa. Dentro dessa festa aconteceu uma outra festa, 

o 2º Rock no Cerrado Festival, a festa dentro da festa. Trigueiro (2004) afirma que é como 

se existissem duas festas, uma dentro da outra, ou seja, a festa central e a outra periférica.  O 

moto clube organizador trouxe para o seu aniversário um festival de rock, não precisando, 

assim, contratar novos shows. O caráter de festival traz consigo um outro público que 

acompanha os concorrentes, nota-se uma festa mais “popular” que a demonstrada no convite 

anterior, como demonstra a Figura 10. 

Os elementos desse convite são: brasão do moto clube, nome e edição da festa, nome 

do festival, imagens que demonstram as atrações com termos chamativos e explicativos 
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abaixo de cada uma, são elas: o churrasco grátis para “todos” na festa, utilizando o termo 

“0800”; a presença de área verde que chamam de natureza, (ou a possibilidade de um retorno 

à natureza, como afirmou Potter (2005), se não fosse algo importante para os viajantes 

motociclistas não estaria no convite. Os sujeitos pesquisados sentem a necessidade de estarem 

em paisagens naturais, elas complementam a sensação prazerosa de viajar de moto); os shows; 

a área de camping grátis, também com apelo à ideia de natureza; o café da manhã para todos 

gratuito; a ação de solidariedade de levar alimento não perecível para pagar a entrada e os 

diversos apoios e patrocínios. Vale ressaltar a presença centralizada da imagem da Bandeira 

do Moto Clube, esse símbolo demonstra quem organiza e “manda” na festa, mesmo sendo 

uma festa mais “popular” que a última apresentada via convite, a dos Fulanos MC. Quando se 

trata de festa motoclubista esses marcadores territoriais na paisagem festiva persistem, por fim 

informa-se que este convite foi adquirido em uma festa motoclubista anterior a esta. 

O convite a seguir é da primeira festa motoclubista do estado de Goiás que, em 2016, 

completará 20 anos de existência, festa que foi citada por todos os viajantes motociclistas 

entrevistados como uma festa tradicional no Brasil e está no calendário mundial de festas 

motociclísticas e motoclubistas. O Evento Biker da Cidade de Goiás – GO é realizado em 3 

(três) dias e, segundo o organizador, não precisa de flyers, cartazes ou divulgação virtual, pois 

é realizada na mesma data por 20 anos e possui um público fiel, isso foi percebido na 

dificuldade em encontrar convites dessa festa para análise. O convite apresentado não foi 

impresso e distribuído, foi feito por um amigo do organizador e divulgado somente pela rede 

social, facebook, por entre os viajantes motociclistas que iriam para a festa independente do 

acesso ao convite. Ao interpretá-lo notou-se que é simples em relação aos outros, mas diz 

muito sobre esta festa, como nota-se na Figura 11. 

 

Figura 11: Convite para a Festa: Evento Biker de Goiás, Cidade de Goiás – GO 

 Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013) 
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As cores até então repetitivas nos demais convites não aparecem nesse e dão lugar ao 

cinza da estrada e ao azul claro do céu, a sensação de liberdade é nítida, através do capacete 

aberto e dos braços expostos ao vento e ao sol, e ser viajante motociclista na paisagem 

estradeira é a ideologia transmitida. Este céu é possível no mês do evento, “[...] o azul é um 

termo de origem árabe, lazurd e persa lazward. Proporciona a sensação de movimento para o 

infinito. Céu sem nuvens.” (FARINA, 1986, p. 45). Para Pastoureau (1997), o azul é a cor do 

infinito, do longínquo e do sonho, assim a estrada para estes motociclistas viajantes é um 

sonho constante e com distância metaforicamente infinita. 

Os elementos do convite são: um homem sozinho de moto, uma motocicleta de 

modelo chopper de um assento, um capacete aberto, óculos escuros, sem jaqueta, com colete, 

bagagem grande, barraca, colchonete e o nome do evento à frente da motocicleta. Ao 

interpretar esses elementos, o possível partícipe que tem acesso a esse convite poderá fazer as 

seguintes conclusões: é possível viajar para chegar até a festa, a festa é para homens que irão 

sozinhos, a festa é para amantes do modelo chopper, na festa terá pessoas que quebram regras 

de segurança, como o uso obrigatório da jaqueta e do capacete fechado (nisso vê-se ainda um 

comportamento de contracultura, rebeldia, quebra de padrões), é uma festa para moto clubes, 

terá camping em área verde, “o retorno à natureza” e o ponto final é a festa, forçando o 

convidado a não realizar visitações em outros pontos turísticos que o município possa 

oferecer, assunto que será aprofundado no Capítulo III. O verde é a cor do nome da festa 

reafirmando esse possível encontro com a natureza. Maffesoli (2005) acredita que esse 

retorno à natureza e a busca do ecologismo ambiente trazem exacerbação do pelo, da pele, dos 

humores e dos odores, enfim, de tudo aquilo que lembra a animalidade no humano, o seu 

“enselvajamento” da vida, “eis aí o paradoxo essencial da pós-modernidade, trazendo à tona 

as origens, a fonte, o primitivo e os bárbaros” (MAFFESOLI, 2005, p. 03).  

Ao finalizar essa análise chama-se a atenção para o objeto punctum desse convite, 

que é o viajante motociclista.Ele e a moto, unidos, formam o sujeito dessa pesquisa, a moto é 

a extensão de seu corpo e tanto o motociclista quanto a motocicleta são ornados para a festa.    

O penúltimo convite interpretado, Figura 12, é de uma festa viagem itinerante para 

comemorar o Dia dos Namorados, com saída de Goiânia - GO para o município de Alexânia - 

GO, 120 km, local em que se encontra o Shopping Outlet Premium Brasília
7
. A viagem festa 

tem café da manhã na saída na Concessionária da marca Harley Davidson de Goiânia 

(Umuarama Motos), almoço e compras no shopping, festa do retorno e a chegada em casa, 
                                                           
7
 É um shopping específico das grandes marcas internacionais de roupas, calçados, perfumes, 

acessórios e artigos para esporte. 

Bagagem  
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como demonstra a Figura 12. Murard (2014) conceitua como festa itinerante aquelas que 

acontecem em movimento, caminham em festa, ou caminhos de alegrias itinerantes, como 

sugere o autor remetendo-se às procissões religiosas. O movimento desta festa observada é 

feito sob motocicletas, mas também trazem conotações de alegrias itinerantes.  Este tipo de 

festa com 1 (um) dia de duração é chamada pelos viajantes motociclistas de “Bate e Volta”, 

pois não existe o pouso e o dormir fora de casa. Os elementos existentes nesse convite são: a 

motocicleta de modelo custom street
8
, o piloto, a garupa, a paisagem natural, o local de saída, 

o destino da viagem, o brasão do Moto Clube HOG (Harley Davidson Owners Group)
9
, a 

Logomarca da Harley Davidson, a Logomarca da Concessionária organizadora da festa, uma 

seta em direção à figura feminina e as cores rosa e azul claro aparecem dando um ar de 

tranquilidade no convite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Figura 12: Convite para a Festa: Dia dos namorados da Concessionária Umuarama Harley 
Davidson, Goiânia – GO                  

                             Fonte: Arquivo pessoal da autora (2014) 

 

                                                           
8
 São motocicletas que possuem todo o seu design, engenharia e mecânica para viagens longas, são 

consideradas as mais confortáveis e, consequentemente, as de maior alto custo, esta do convite, nova, 

é vendida nessa concessionária por 110.000, 00 (cento e dez mil reais). Pilotada e comprada por 

homens devido ao seu tamanho e peso. 
9
 Esse moto clube é diferente dos outros citados na pesquisa, para entrar é necessário ter uma 

motocicleta da marca Harley Davidson, as associações são feitas nas concessionárias e revendedoras, 

por isso é considerado apenas um grupo por muitos viajantes motociclistas, e não um moto clube de 

fato. 
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O que se pode interpretar desse convite? É uma festa para pessoas de alto poder 

aquisitivo, a classe social específica vem como fator segregador nesse convite através da 

motocicleta e do shopping visitado. O piloto traz um poderio nas suas expressões corporais; a 

mulher aparece como coadjuvante, mesmo com uma seta preta com fundo amarelo apontando 

para ela, mas ela sorri; viajar de garupa, manter uma parceria na estrada é algo prazeroso para 

muitas mulheres, a motocicleta é a mais exaltada no centro da imagem com a cor alaranjada; 

as nuvens possuem o formato de coração e são contrastadas
10

 com o azul do céu; ao fundo a 

paisagem natural que tanto é buscada pelos viajantes motociclistas. Há toda uma simbologia 

intrínseca no convite com relação às cores azul e rosa, propriamente vinculada ao dia dos 

namorados de casais heterossexuais, o próprio casamento do azul na parte de cima com o rosa 

na parte inferior indica possível interpretação do masculino como superior e do feminino 

como inferior. Enquanto o azul, conforme Pastoureau (1997) e Farina (1986), traz a noção do 

infinito, sem restrições espaciais, a liberdade propriamente dita, “o rosa é a cor sem 

densidade” (PASTOUREAU, 1997, p. 68), reflete a tranquilidade e a calmaria, como o termo 

popular “uma vida cor de rosa”, sem densidade e intensidade. Rezende (2007) afirma que o 

uso da cor rosa para vestimentas femininas funcionava como a extensão de seu corpo, como 

se a beleza do rosado dos lábios, dos seios e das genitálias, isso em mulheres brancas, dessem 

continuidade com as roupas, isto nos 20 na França, e ultrapassando as vestimentas, indo até 

objetos de uso pessoal e automóveis, como o carro das vendedoras da marca Mary Kay de 

cosméticos, veículos de alto custo produzidos na cor rosa. 

Vai haver comportamento festivo, sorrisos, motocicletas com som durante a viagem, 

casais festando, comprando, comendo, bebendo (a garupa pode ingerir bebida alcoólica, por 

não pilotar) e se divertindo em um momento que, para muitas mulheres, são raros, pois as 

viagens são feitas essencialmente por homens. Contudo há também o consumismo, o 

incentivo à venda de motocicletas dessa marca e da troca por uma cada vez melhor para 

viagens e de maior valor. A festa nesse momento é usada para os interesses da concessionária. 

O termo consumismo é utilizado numa ótica marxista, àquilo que promove o esvaziamento do 

sujeito e do social em prol da exacerbação do lucro, como sugeriu Debord (1997).  

                 O único convite encontrado com a imagem da mulher viajante motociclista é de uma 

Festa Motociclista, com 4 (quatro) dias de duração, realizada no Parque de Exposição 

Agropecuária em Goiânia – GO. Foram produzidos flyers diferenciados para a divulgação do 

evento e este foi feito especialmente para convidar as mulheres pilotas, uma forma de dizer 

                                                           
10

 Termo advindo de contraste, relação entre dois ou mais objetos (COELHO, 2008). 
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que a festa também é feminina e que são bem-vindas, como demonstra a Figura 13, este foi 

adquirido em redes sociais. Esta imagem midiática traz, em primeiro plano, uma mulher 

motociclista pilotando com capacete aberto e cabelos ao vento, os outros 4 (quatro) 

motociclistas não são possíveis de serem identificados em relação ao gênero. Graficamente 

este convite possui ainda o local da festa, o período festivo, a logomarca da festa, a 

divulgação de um espaço para mulher na festa, o site, o facebook, a estrada em área urbana e 

uma frase convidativa: “Porque nem só de homens vive o asfalto!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Convite para a Festa: Goiânia Ciclo Festival 

Fonte: Goiânia Ciclo Festival, 2015. 

 

Acredita-se que foi intencional colocar fotos de motociclistas com capacete aberto e 

com o cabelo solto, ou elas não seriam identificadas, passariam como homens, o rosto e o 

cabelo solto são marcas de corporeidade feminina, lembrando que as vestimentas para pilotar 

uma moto são tidas socialmente como masculinas, o que será tratado com maior rigor teórico 

no Capítulo IV. A motocicleta pilotada é uma custom de alta cilindrada e alto valor de 

compra, custo médio de R$ 40.000,00
11

, nesse contexto é possível visualizar a classe social 

                                                           
11

 Valor informado por vendedor do stand da Harley Davidson presente nesta festa. 
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das mulheres pilotas que estão sendo convidadas para esta festa, contudo é um convite 

incentivador à compra. 

 O local da festa também é um espaço particular de uso coletivo, o Parque de 

Exposição Agropecuária da Vila Nova, que pertence à instituição particular Sociedade Goiana 

de Agropecuária, localizado em espaço urbano, aproximadamente 3 km do centro da cidade, 

assim aqueles que residem em Goiânia não irão viajar para chegar à festa. Contudo a festa 

possui fronteiras que isolam os/as partícipes do urbano, o local é fechado por muros e possui 

uma única entrada; em campo constatou-se que o valor de entrada era de R$ 10,00 (dez reais) 

por pessoa, mas se adentrar na festa com sua motocicleta não é preciso pagar valor algum. 

Feral (2012) esclarece que as relações oposicionais intramuros e extramuros segregam 

indivíduos criando mais distinção entre próximos e distantes.  

O período dessa festa é de 4 (quatro) dias, sendo organizada pela empresa Goiânia 

Ciclo Festival, que é uma parceria com a Festa Moto Capital em Brasília - DF, atualmente a 

maior  festa motociclística do país, em espaço e em púbico. A logomarca da festa ressalta aos 

olhos as cores azul e vermelha, possui estrelas e uma motocicleta custom, elemento que diz 

pouco sobre a festa, mas supõe um livre acesso, sem muitas regras para entrada. O azul 

remete-se ao espaço infinito para percorrer e o vermelho à paixão pelas estradas. O Espaço 

Mulher aparece centralizado no convite e traz a cor violeta no nome mulher a fim de chamar a 

atenção específica do público feminino, não sendo uma cor vinculada aos homens. Farina 

(1986) informa que violeta, derivada do latim, era viola, uma flor de pétalas desta cor, que 

transmite a sensação de prosperidade, nobreza e respeito, traz associações afetivas de 

sensações de tristeza e melancolia. Os convites direcionados somente para homens trazem 

amarelo, vermelho e alaranjado, ambos com ênfase na alegria, na euforia e no entusiasmo, 

este convite feminino é acinzentado e com cor melancólica.  

É importante lembrar que, a cor rosa é corriqueiramente utilizada para designar o 

sexo feminino, “a cor tem sido igualmente usada para assinalar diferença sexual. É 

frequentemente ver pessoas do ocidente, hoje, associarem cor-de-rosa com meninas e azul 

com meninos.” (BARNARD, 2003, p. 170).  O autor ainda informa que a associação do rosa à 

feminilidade e do azul à masculinidade foi adotada na França do século XIX, e somente por 

volta da década de 20 isto se tornou comum no ocidente. 

Em campo foi possível constatar o que era esse espaço, era uma baia de exposição de 

gados, com aproximadamente 40m x 50m, contendo pequenas lojas de roupas femininas, 

salão de beleza, lojas de artesanatos, bancas com diversos alimentos e parquinho para 
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crianças. Que leitura se pode fazer desse espaço? Foi criado pensando em mulheres 

consumistas de roupas e acessórios decorativos para o lar, que precisam de cuidados com a 

beleza, mães com filhos e mulheres que comem mais do que bebem, não existia local com 

venda de bebida alcoólica dentro desse espaço. Parecia um depósito de esposas, namoradas e 

amantes, ficavam naquele espaço enquanto seus cônjuges bebiam, divertiam, assistiam aos 

shows, viam as manobras radicais do globo da morte e caminhavam “de um lado para o outro” 

conversando e “namorando” as diversas motocicletas expostas na festa.  

Contudo não se pode negar a importância de um espaço para crianças numa festa 

motociclista, traz a possibilidade de a família toda estar em festa, viver a festa e cada membro 

da família em seus espaços pré-definidos, que se tornam pequenas festas dentro de outra 

maior que, até então, era tida como uma festa específica para homens e adultos. Os 

motociclistas do convite pilotam em uma cidade, o que se pode compreender que a mulher 

não deve viajar. Ao ouvir as vozes dos motociclistas, percebeu-se medo nas mulheres em 

viajar sozinhas e contrariedade dos homens em dizer que quando tem mulher no “comboio” 

tira a liberdade e espontaneidade dos homens 

Essa festa foi amplamente divulgada virtualmente, pela mídia local televisiva, via 

flyers e cartazes por vários municípios goianos e no Distrito Federal, contudo chama-se a 

atenção para o perfil do facebook da festa divulgado no convite (nenhum outro convite trouxe 

esse elemento). Por fim a frase emblemática do convite atrai a mulher a ser viajante 

motociclista, convida a mulher a pilotar, convida a mulher a ir até a festa; mesmo com esse 

espaço cheio de ideologias machistas é sem dúvida um convite com quebra de paradigmas e 

uma possibilidade para a igualdade de gênero e respeito às mulheres motociclistas, até então 

isso não foi visto no estado de Goiás, por isso a importância desses dois últimos convites 

interpretados.               

Os convites foram produzidos, entregues, distribuídos, colados, e espalhados em 

espaços previamente estabelecidos sendo eles físicos e/ou virtuais; a festa que se quer ir foi 

escolhida, considerando a amizade com o organizador, que pode ser uma pessoa física, 

geralmente viajante motociclista, uma empresa ou moto clube, a distância até a festa e o 

tempo que se tem livre para chegar até ela. Contudo, a possibilidade de uma viagem para estar 

entre os iguais é a melhor escolha de viagem, pois nela coexiste exatamente o que procuram 

os viajantes motociclistas: “os valores fundamentais e objetivos intangíveis abraçados por 

motociclistas são a liberdade, a paz interior, a mobilidade, a re-criação e a unidade com a 

natureza” (KIEFFNER, 2009, p.04).  
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1.2 Vestimentas para a festa: imagens do corpo  

 

 

À primeira vista, trazer a vestimenta para um debate geográfico soa estranho, 

contudo ao compreender que, para ir a uma festa é comum buscar roupa, acessórios e calçados 

diferenciados, daquilo que se usa em casa e para ir ao trabalho, não há estranheza e, sim, uma 

intrínseca relação entre vestimenta e espaço, para cada espaço e cada sociedade regras são 

ditadas quanto à vestimenta “certa” para as diferentes situações, nesse contexto ela é um 

elemento corporal humano repleto de espacialidade. Maia (2015), em seus estudos intitulados 

de “Geografia das Vestimentas”, constatou que as vestimentas foram objetos abordados por 

autores desde a geografia clássica, cita Vidal de La Blache, Sorre, Deffontaines e Ratzel, ora 

indicando gêneros de vida, relações ecológicas e econômicas, vestimentas que se tornam 

capital e motivador de trabalho feminino no confeccionar e ora como exemplo de decadência, 

assim esta pesquisa tem o caráter de corroborar com as pesquisas existentes, atribuindo às 

vestimentas mais um olhar geográfico.  

Enfim, o ser humano se distingue dos demais animais até por se vestir e, 

com isso, muda de aparência, afirma posições políticas e status, comunica 

sem dizer palavras, diferencia ou assemelha-se aos outros, aproxima-se, 

agrega-se ou separa-se. Não se pode negar que em aí existam geografias. 

(MAIA, 2015, p.212-214) 

 

    O olhar desta pesquisa sobre essas geografias sugeridas por Maia salienta que os 

viajantes motociclistas pesquisados trazem dois tipos de vestimentas que são separadas por 

uma relação espaço-tempo, as vestimentas para a viagem e as vestimentas para a festa. 

Chama-se de vestimentas nesta pesquisa a união de roupas, acessórios e calçados utilizados 

especificamente por motociclistas. Dado o fato de que os indivíduos se vestem de forma 

diferenciada com finalidade de proteção para a viagem e retiram algumas peças para estarem 

nas festas; procura-se expor neste momento que as festas motociclísticas e motoclubistas 

possuem vestimentas específicas, viu-se também que os participantes utilizam os comércios 

das festas para agregar e reforçar a sua aparência e separar-se rapidamente daquele público da 

festa que não realiza essa prática, o viajar de moto, mas que frequenta as festas pelos shows e 

amizades, ou seja, as vestimentas acabam por compor a paisagem festiva e impor 

microterritorialidades, conceito baseado em Fortuna (2012). 

As territorialidades micro que discuto são, portanto, subsidiárias deste 

“encontro” de processos socioespaciais situados na confluência inter escalar 

do macro e do micro. São também fenômenos situados nos lugares ou, mais 
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objetivamente, em espaços de pequena escala com gente dentro, o que lhes 

confere, em consequência, uma dimensão humana e territorial particular. 

Mas é precisamente a qualidade de imprimir expressão humana e social a 

estes espaços, incluindo os “espaços” virtuais, que confere a estas 

territorialidades a natureza eminentemente social que ostentam. [...] Neste 

sentido, as (micro) territorialidades que desejo trazer à discussão podem ser 

as teias de relações consistentes que se desenrolam nas praças ou esquinas da 

cidade ou no recato da domesticidade de proximidade que o “pedaço” 

representa. Podem igualmente ser as comunidades afetivas, muitas delas 

concretizadas tanto nas subjetividades ou na imaginação dos sujeitos como 

nos territórios ausentes que tipificam as comunidades virtuais ou alguns 

movimentos diaspóricos. (FORTUNA, 2012, p. 201-202) 

 

As vestimentas imprimem expressões humanas e sociais nestes espaços festivos, 

assim torna-se de grande importância ressaltar que, nas festas pesquisadas, todas as marcas 

corporais advindas através das vestimentas que são capazes de diferenciar a classe social ou 

específicas profissões desaparecem para compor o corpo com as indumentárias 

motociclísticas. Nessas festas o médico e o gari usam as mesmas roupas, a juíza e a diarista 

também, estes profissionais foram encontrados na festa, a juíza e a diarista são viajantes 

motociclistas. DaMatta (1997) explicita a relação e o tempo para com as vestimentas, “é que 

casa, rua e outro mundo demarquem fortemente mudanças de atitudes, gestos, roupas, 

assuntos, papéis sociais e quadro de avaliação da existência em todos os membros de nossa 

sociedade” (DAMATTA, 19997, p. 48).  

As principais finalidades da roupa expostas por Ferreira (1999) são enfeite, pudor e 

proteção, enquanto a fantasia age como um meio de contato simbólico com outra realidade, 

traz o sentido de máscara, de esconder para ser outro. A maior porcentagem dos motociclistas 

pesquisados queria utilizar as vestimentas de viagem e de festa em seu cotidiano, a outra 

parte, a menor porcentagem, utiliza, pois seus trabalhos permitem este tipo de vestimenta, 

assim o caráter de fantasia daquele que se mascara não é tão intenso e vivido por eles. 

Contudo para os expectadores, os de fora dos rituais e os não motociclistas, eles estão 

fantasiados, fugindo de suas realidades. É válido ressaltar que, em lojas especializadas em 

fantasias existe a fantasia de motoqueiro/motociclista. Exemplo disto é a banda estadunidense, 

criada nos anos 70, em que um membro é o motociclista, ou seja, fantasiado de motociclista, a 

Village People tornou-se um ícone da cultura homossexual ao desconstruir os padrões 

machistas vigentes, com coreografias e canções que repensavam este homem, bruto, grosso e 

rude. 
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As principais peças que compõem as vestimentas dos motociclistas ornando os seus 

corpos são essenciais para fazer uma viagem segura, tendo, por isso, também uma função de 

proteção.  Como a motocicleta não permite carregar muitas peças, assim que chegam ao local 

da festa retiram a jaqueta, a luva e o capacete e estão “vestidos apropriadamente”. É como se 

a roupa da viagem fosse exatamente a sua fantasia. Repetir historicamente esse ato funcional 

fez criar uma vestimenta (fantasia) própria desses sujeitos, como demonstra a voz dessa 

entrevistada:  

“Todo ano esse povo de preto lota a cidade, um calor desse e esse povo de 

jaqueta, com roupas de couro”.  

(ENTREVISTADA 04, Assessora de impressa, 50 anos, mulher).  

Como andam pela cidade em suas motocicletas no decorrer da festa, eles utilizam a 

jaqueta por segurança em caso de acidente. Esta é uma peça de proteção essencial e aguça na 

população local inquietações sobre tal roupa diferenciada, ou seja, a fantasia de 

motoqueiro/motociclista.  

A peça de roupa [...] é então o meio pelo qual uma pessoa manda uma 

mensagem a outra. É por meio da roupa que uma pessoa tenciona comunicar 

suas mensagens a outra. A mensagem, assim, é uma intenção da pessoa e é 

isso que é transmitido pela roupa no processo de comunicação. A mensagem 

é também, naturalmente, aquilo que é recebido pelo receptor. O que é mais 

importante nessa descrição de comunicação é a intenção do remetente, a 

eficiência do processo de transmissão, e o efeito em quem a recebe. 

(BARNARD, 2003, p. 52) 

 

 A intenção do remetente, o motociclista, não era aquela mensagem, a transmissão foi 

feita através daquilo que o receptor tinha como base, a sua espacialidade, o calor da cidade e o 

uso adequado de peças mais leves e claras, e não uma jaqueta de couro preta. Se o receptor 

soubesse da funcionalidade daquela peça, a mensagem seria outra e a comunicação se 

afunilaria. 

 O preto é a cor predominante nas vestimentas dos motociclistas, entender como 

motociclistas em escala mundial escolheram e continuam a utilizar esta cor também foi foco 

de investigação desta pesquisa. Lembrando que o preto incomoda, como foi visto com a 

entrevistada 04, também não é usual vestimentas pretas para crianças, senhoras evitam e na 

estrada o preto dificulta a visualização dos motociclistas que se misturam aos tons também 

pretos de suas motocicletas, como pode ser percebido na Figura 14. 
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Figura 14: Vestimentas pretas, Morrinhos – GO. 

Fonte: Parada Obrigatória, 2014. 

   

 Para além de expor o preto das vestimentas e das motocicletas, a Figura 14 ilustra o 

caráter festivo de uma viagem motociclística e suas ritualidades, que serão expostas no 

Capítulo II, os braços erguidos demonstram a vitória do trajeto percorrido, algumas mãos 

levantadas sinalizam o símbolo gestual tradicional entre os amantes do rock and roll, as 

motocicletas paradas exatamente na mesma posição com as rodas dianteiras direcionadas para 

a direita da imagem e trazendo um significado de alinhamento. Feral (2012) aborda sobre a 

importância de destrinchar estes espaços visuais, como a paisagem festiva que se tem nesta 

foto, para o autor ela passa pelo reconhecimento dos deslocamentos, dos movimentos, das 

ações daqueles que nela tomam lugar, “confirmando aquilo que os físicos nos ensinaram: que 

o sentimento do espaço nos é dado mais pelo deslocamento dos corpos uns em relação aos 

outros e por sua inter-relação do que pelas imagens que a retina registra” (FERAL, 2012, p. 

137). 

O preto se une ao marrom da estrada e o cromado de específicas peças das 

motocicletas e as interpretações de sujeira, cheios de poeira, vêm à tona. O preto é quebrado 

por uma blusa branca utilizada por uma mulher e uma calça com estampa animal, também 

utilizada por outra mulher, estas peças são tentativas, mesmo que inconsciente, de não se 

masculinizarem para serem viajantes, não se renderem às normas andronormativas vigentes, 

trazendo à cena algo especificamente tido como feminino, mas que também não traz 
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segurança alguma nas estradas em caso de acidentes. Heller (2009), em seus estudos sobre a 

psicologia das cores e compreensões de como as cores atuam nos sentimentos e na razão 

humana, é trazida para o debate com suas interpretações das vestimentas pretas. A cor preta 

para a autora transmite negação, os que a utilizam negam os padrões e a ordem, o preto 

remete-se ao sujo, aos que não tomam banho, e também é a cor do azar. Como o preto é a 

ausência de cores, traz para si um caráter de sombra e de poder se esconder estando vestido de 

preto, pois as outras cores identificam e separam os corpos, o preto esconde e une. O preto é a 

renúncia das cores, a forma de não exibir suas riquezas. Todas estas interpretações de Heller 

(2009) parecem explicar com exatidão os corpos vestidos de preto dos motociclistas viajantes. 

As poucas cores demonstradas nesta imagem, como o detalhe vermelho de uma jaqueta, o 

alaranjado de outra, o azul e amarelo visto nas camisetas do casal, para Heller são formas de 

diferenciar, contrastar, pois o preto renuncia as cores, mas quando se usa toda a vestimenta 

em preto e vai para festas de grupos também assim vestidos, estas cores em partes menores os 

diferenciam no montante.  

“Quien viste de negro no necessita hacer-se el interessante com otros 

colores; le basta la personalidade [...] El negro es el color de la 

individualidade. La vestimenta negra concentra em el rosto – centro da 

individualidade – la impresion que una persona produce [...] El negro es el 

color que menos depende de las modas. (HELLER, 2009, p. 141-142) 

 

 Quando se veste totalmente de preto, o rosto é o que se torna evidente, assim a 

personalidade pode ser mais vista e julgada do que com uma roupa colorida, é a cor de 

vestimentas que exalta a individualidade, favorece a relação face a face, olho no olho. Feral 

(2012) afirma que estas relações parecem ter desaparecido, estamos frentes aos corpos, mas 

dificilmente entendemos o dentro. Heller ainda informa que participantes do movimento 

existencialista francês, como Jean-Paul Sartre, usavam sempre preto, como um afronto ao 

sistema modista da época, ao usarem preto “se sentian como parte integrante de la massa y 

que no particaban de los valores de la adaptacion” (HELLER, 2009, P. 142), isto atingiu os 

roqueiros, os punks, os góticos, os emos, continuando como uma cor de protesto e negação.  

A Figura 15 demonstra este predomínio do preto nas vestimentas dos viajantes 

motociclistas, mesmo existindo o jeans no azul, uma calça marrom e as cores violeta e 

vermelho em pequenos detalhes nas camisetas tentando quebrar o poderio desta cor, ela ainda 

reina e toma conta da paisagem. Observa-se, ainda, que mulheres e homens vestem 

exatamente iguais, e com este domínio do preto na cena, os olhares direcionam para os rostos, 

pois neles há diferenciações, diferente de seus corpos vestidos homogeneamente.  
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Figura 15: Viajantes motociclistas vestidos de preto 

Fonte: Parada Obrigatória, 2014. 

 

O indivíduo sem camisa tem a bermuda preta, contudo tenta se esconder por não estar 

como os demais, a foto foi captada no momento em que o grupo fazia uma visita a este 

motociclista, assim, afora a viagem, as vestimentas de casa são outras, esta espacialidade 

relacionada à vestimenta é explicada por Maia (2015). 

As vestimentas são um tema para investigarmos espacialidades e espaços-

tempos, dado que elas mesmas, literalmente, se incorporam espaços-tempos, 

são constitutivas das espacialidades dos sujeitos e demonstram lugaridades 

(no caso exposto, da casa e da rua). (MAIA, 2015, p. 212) 

 

A Figura 16 é uma fotografia captada nos instantes iniciais de chegada à festa, registro 

em imagens dos presentes para futura divulgação em sites ou construção de painéis com fotos 

nas sedes dos moto clubes foi algo bastante visto. A cor preta das vestimentas persiste, mas o 

branco e o vermelho aparecem à cena, a jaqueta e o capacete foram retirados, pois são 

específicos de viagem e o boné se torna presente. Fivelas ficam expostas, anéis, correntes para 

carteira, coletes jeans e de couro, barbas longas, tatuagens e poucos sorridos compõem o que 

denomina-se nesta pesquisa de estilo motociclista para a festa, termo definido por Coelho 

(2008). 

Estilo é uso sistemático de elementos ou técnicas, através de uma linguagem 

simbólica, na produção de sentido. O estilo descreve as várias características 

que dão a uma coisa as qualidades que a separam de outras coisas do mesmo 
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tipo. É um elemento identitário, individual, grupal ou relativo a períodos 

históricos ou época. (COELHO, 2008, p.35) 

 

O termo estilo é o olhar conjunto dado a todas as peças utilizadas pelo sujeito 

pesquisado; a partir desse estilo é possível ler a linguagem simbólica de suas vestimentas, 

unidas às suas características díspares e aos seus elementos identitários, ressalta-se aqui a 

preocupação em diminuir o estilo que também é usual nos trabalhos, retirando talvez o colete 

e o boné, para uma fantasia de festa. Ferreira (1999) vê na fantasia distinções entre o real e o 

imaginário, e isto não acontece com estes indivíduos, isto é a realidade deles, não há negação 

de identidade, há exaltação. Como propõe Coelho (2008), o estilo é ação que dá qualidade 

para separar, diferenciar o caráter identitário. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 16: Vestimentas de festa 

  Fonte: Oui Fotografia, 2012. 

 

Para trazer à discussão uma descrição de todos os itens que compõem a vestimenta 

dos viajantes motociclistas, é preciso esclarecer que existem dois grupos específicos: os que 

retiram o colete, a jaqueta e o capacete e conseguem se vestir assim cotidianamente, através 

das regulações mais livres de seus trabalhos; e o outro grupo que queria vestir assim sempre, 

mas suas obrigações de trabalho ou família não permitem; para o último grupo, a vestimenta é 
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uma possibilidade libertária, o momento de sua metamorfose. Assim estas roupas se 

aproximam da fantasia e não se pode negar o olhar do não motociclista, vendo-os como 

fantasiados. Ferreira (1999) lembra que as fantasias instauram um jogo duplo nos indivíduos, 

entre identidade e alteridade, real e imaginário, e por falta de informação os não motociclistas 

acreditam que estas vestimentas trazem estas rupturas, enquanto na verdade uma significativa 

parte deles as usa rotineiramente.    

A vestimenta muito diz sobre as espacialidades corporais, ao se considerar a viagem 

uma festa, existe a necessidade de se vestir para a viagem-festa e uma nova imagem do corpo 

se constrói, tanto nos homens como nas mulheres, esta vestimenta é específica desta relação 

espaço-temporal como movimento, não há que se utilizar deste estilo cotidianamente, o estilo 

da viagem. Dessa maneira os viajantes motociclistas ora acrescentam às suas roupas 

cotidianas mais itens ou vestem-se totalmente com roupas próprias para viajar. O Quadro 01 

foi produzido a partir das observações em campo e com 20 motociclistas abordados com 

questionários do tipo aberto, com enfoque nas vestimentas de viagem, com a identificação das 

peças e suas finalidades. 

 

Quadro 01: Vestimentas para viagem  

Peça 
Origem, definição, material, cor e funcionalidade 

Coturno de cano 

longo 

 

Kóthornos é um termo grego para nomear botas de sola alta em madeira 

usada pelos atores em tragédias gregas, no latim se transformou em 

cothurnus (ORIGEM DA PALAVRA, 2010). 

É uma peça criada para uso militar a fim de diminuir o atrito dos pés com 

o solo, estabilizar o tornozelo e evitar torções. São feitos de couro  e 

tratados de maneira especial para tornar-se impermeável, são 

considerados confortáveis e classificados como equipamento de proteção 

individual. Coturnos também são populares como vestimenta nas 

subculturas do gótico, punk, grunge, heavy metal, skinhead, 

industrial entre outras; além da moda, muitas pessoas optam por usar 

coturnos simplesmente devido à durabilidade e ao conforto. Coturnos têm 

uma vida útil mais longa do que as botas comuns, o que pode dar-lhes 

uma sensação de vintage. Por essas razões, podem ser comprados em 

quase todas as cidades, em lojas de excedentes militares, em grandes 

cidades, em lojas de produtos específicos para roqueiros ou motociclistas 

(FERREIRA, 2013). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Couro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imperme%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equipamento_de_prote%C3%A7%C3%A3o_individual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equipamento_de_prote%C3%A7%C3%A3o_individual
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico_(estilo_de_vida)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_punk
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grunge
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Skinhead
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roqueiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Motociclista
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Os coturnos são predominantemente da cor preta, mas foram vistos em 

campo alguns com detalhes em vermelho e laranja, são usados na viagem 

e na festa, com o cano (parte superior) dentro e fora da calça. 

Calça Jeans  

ou  

Calça de Couro 

 

O Jeans surgiu em 1567, a partir dos termos genoese e genes para se 

referir às calças usadas pelos marinheiros da cidade de Gênova, 

na França. Peças de jeans são artigos de confecção têxtil destinados ao 

vestuário e feitos da matéria-prima, tecidos denim, geralmente de 

coloração azul, pois eram tingidos com o corante de uma planta 

chamada Indigus, dando-lhes a cor pela qual o jeans é hoje conhecido. 

Em 1910, foram adicionados bolsos traseiros. A partir de então, cada vez 

mais os trabalhadores passaram a usar o jeans para exercer suas tarefas 

mais árduas e de exigência física. O jeans só passou a ser utilizado no dia 

a dia no século XX, quando teve seu uso popularizado pelos caubóis dos 

filmes estadunidenses, pelos soldados estadunidenses na época 

da Segunda Guerra Mundial, por astros do cinema e da música 

estadunidenses, como James Dean, Marilyn Monroe, Marlon 

Brando e Elvis Presley e pelos hippies como símbolo de contestação e 

rebeldia (CATOIRA, 2006). 

Por sua durabilidade e consistência mais firme, o jeans é utilizado para 

proteger o corpo da perna até a cintura, foi encontrado em diversos tons 

de azul e preto; e devido à dinâmica climática de Goiás durante os 

períodos de festas, as calças jeans são mais utilizadas do que as calças de 

couro, pois, quando usadas em viagem, são retiradas na festa para 

vestirem as calças jeans. 

Braz (2011) afirma que o couro está vinculado à virilidade masculina, as 

calças de couro e jeans remetem à virilidade da classe trabalhadora, a de 

couro está vinculada às práticas de sadomasoquismo e ao sexo, muito 

utilizada em âmbito homossexual. A origem do uso das calças de couro é 

entre cowboys estadunidenses, contudo foi sendo trocada pelas calças 

jeans, pois o couro não daria muito movimento ao cavaleiro, surge, assim, 

uma calça aberta, utilizada por cima do jeans. Da mesma forma, entre os 

motociclistas esta calça é evitada por não favorecer liberdade a seus 

movimentos e transpiração do corpo. Contudo não é negado a sua maior 

proteção do que as calças jeans. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indigofera_suffruticosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caub%C3%B3i
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Dean
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marlon_Brando
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marlon_Brando
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hippie
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Cinto  

 

 

Palavra do latim cinctu, com significado de cingido, cingere, rodeado, 

apertar e prender. Foram criados em couro para segurar as calças e 

prender utensílios necessários ao trabalho e para longas viagens, como 

bainha e canivete, cantil, cartucheiras e bingas. Entre as mulheres é uma 

peça de enfeite e traz diversas cores e posições de uso, enquanto o 

masculino tem tons escuros, principalmente marrom e preto (GONDIM, 

2012).  

Além de prender a calça ao corpo, para fechá-lo existem as fivelas que 

geralmente são o brasão do moto clube ou algum símbolo de expressão 

identitária dos partícipes destas festas, é no cinto que prendem bainhas 

para colocar canivete, suportes para isqueiro, binga e aparelho de celular. 

Foram encontrados em couro e material sintético, nas cores preta e 

marrom e com detalhes em rebites cromados. Estes cintos e fivelas juntos 

são peças do vestuário do motociclista carregadas de linguagem 

semiótica, são específicos para a festa, muitos machucam os motociclistas 

durante a viagem pelo tamanho e pela forma, há tempo e lugar para usá-

los. 

Camiseta de manga 

longa 

A palavra camisa deriva do grego kámasos, túnica, e do latim 

medieval camisĭa, camisa. Trata-se de peça de vestuário de tecido leve 

para tronco e braços, geralmente com colarinho e botões à frente, ao 

retirar os botões e o colarinho e fechá-la surge o termo em inglês t-shirt, 

para especificar esta nova peça (MAIA, 2010).   

A palavra manga vem do latim manica, ela era utilizada para designar a 

"manga de túnica". Manica deriva do latim manus, que significa mão 

(DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO, 2008). 

As camisetas de manga longa são usadas abaixo da jaqueta e evitam o 

contato direto com essa peça maior e de material não muito confortável, 

como o couro e o jeans. As camisetas são de tecido de algodão e a maior 

parte na cor preta, são usadas na viagem e na festa, puxando até o 

cotovelo as mangas longas. 

Jaqueta de couro 

ou jeans 

A palavra jaqueta procede do francês jaquette, termo utilizado por jovens 

urbanos em período de pós-guerra. A jaqueta se tornou um marco no 

modo de vestir street-style, entre motociclistas, ex-combatentes, 

proprietários de carros e de bicicletas, a jaqueta era um acessório de 

status, rebeldia e angústia. Nos anos 50, os jovens estadunidenses 

negaram a gravata, os casacos e os ternos para o uso da calça jeans e a 
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jaqueta de couro, ação que foi vinculada à mídia cinematográfica. A 

imagem do homem em pé ao lado de um carro ou de uma motocicleta, 

com jaqueta de couro, calça jeans e coturno esperando a mocinha, ganhou 

o mundo. A jaqueta de couro é sensual, repleta de detalhes funcionais, 

masculina com um toque de mistério, por trazer tantos bolsos externos e 

internos, é durável, sua aparência remete-se ao vigor e é carregada de 

subjetividades (BERTOLDO, 2010). 

O couro foi o material mais visto nas jaquetas, com um percentual de uso 

em 90% entre os viajantes motociclistas, apenas 10% utilizam jaquetas 

jeans. Em entrevistas afirmaram o poder de proteção do couro em caso de 

acidente, a maior proteção para vento e para as temperaturas baixas, além 

de uma vida útil considerável e todas na cor preta. Peça utilizada durante 

a viagem, e na festa somente de noite quando houver necessidade devido 

às baixas temperaturas. 

Colete Colete é uma palavra de origem francesa collet, peça que protege o colo 

da mulher, peça de vestuário, curta e sem mangas, ajustada ao peito e 

abotoada na frente, dando origem aos espartilhos. Neste sentido de 

proteção criam-se os coletes salva-vidas, coletes cervicais, à prova de bala 

e os de segurança (BAYER, 2014). 

Os coletes dos motociclistas eram jaquetas que perderam as mangas 

devido às altas temperaturas em estradas estadunidenses. A partir dos 

anos 40, eram comuns viagens de leste a oeste utilizando as poucas 

rodovias, momento em que surgem os primeiros moto clubes deste país 

(MESQUITA, 2008). 

O colete vem por cima da jaqueta e é uma peça com caráter de 

demarcador corporal de pertencimento a um moto clube, e nele estará o 

brasão do moto clube nas costas, não pode ser escondido abaixo da 

jaqueta, assim a figura da garupa não é bem vista entre os motoclubistas, 

a garupa “esconde as cores da sua bandeira”, não possibilita aos outros 

motociclistas verem o seu brasão e identificar o seu moto clube. Viu-se 

coletes pretos de couro e muitos jeans em azul. São usados a todo tempo, 

na viagem, na festa e nos banhos de rio, viu-se motociclistas de sunga e 

colete. 
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Luvas 
As luvas utilizadas pelos viajantes motociclistas são de couro, material 

sintético e lã, como diminuem a sensibilidade do acelerador, muitos 

disseram não utilizar, ou usar somente em viagens para locais de 

temperatura fria. Viu-se o uso mais frequente de luvas meio dedo, essas 

não protegem os dedos, apenas a palma da mão, são usadas para momento 

de chuva, dão mais aderência aos punhos da moto, mas há quem não tira 

esse tipo de luva durante toda a festa, é essencialmente em cor preta, 

reforçando, assim, a sentença, para cada espacialidade uma peça 

específica.  

Balaclava Popularmente a balaclava também é denominada gorro de ninja e em 

Portugal como "Passa-montanhas", tem origem na localidade 

de Balaclava na Crimeia - Ucrânia, onde, durante a Guerra da Crimeia, 

balaclavas tricotadas foram enviadas a tropas britânicas para protegê-las 

do frio extremo. As balaclavas também são associadas a atividades 

ilícitas, como terrorismo, sequestro ou assaltos, embora também sejam 

usadas por forças policiais para o mesmo fim: ocultar a identidade dos 

agentes (FERREIRA, 2009).  

Entre os viajantes motociclistas, esta peça é um protetor de pescoço de 

tecido, couro e silicone que vai da parte superior do peito até a boca, 

como a jaqueta e o capacete não protegem o pescoço, esta peça se torna 

muito importante, a sua proteção é contra a força do vento, insetos e 

objetos que podem atingir esse espaço corporal. Foi encontrada na cor 

preta e sendo usada apenas nas viagens. 

Bandana 

ou  

Lenço 

Franco (2012) informa que, o termo bandana advém do híndi, bandhana, 

é um ornato para a cabeça, feito com um lenço de formato quadrado ou 

triangular que é dobrado diversas vezes, formando uma tira que cobre a 

testa, ou, até mesmo, o topo inteiro da cabeça. As bandanas eram usadas 

pelos pioneiros do Velho Oeste estadunidense e foram redescobertas nos 

anos 70, sendo definitivamente incorporadas ao guarda-roupa jovem na 

década de 1980. Podem ser feitas com tecido em cores lisas ou 

estampado, preferencialmente com figuras indígenas primitivas ou 

estampa cashemir, desenhos de folhas estilizadas e curvadas originários 

da região da Caxemira (fronteira entre Paquistão e Índia). As bandanas 

também ganharam grande popularidade ao serem usadas pelos rappers 

norte-americanos, entre outros motivos, por serem uma herança cultural 

dos povos de origem negra escravizados séculos atrás. Ficaram populares 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ninja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Balaclava_(Ucr%C3%A2nia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crimeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ucr%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_da_Crimeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tric%C3%B4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sequestro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assalto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia
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na época do filme Rocky, em que o personagem principal, interpretado 

por Sylvester Stallone, as utilizava durante os treinos. As bandanas 

também podem ser usadas em volta do pescoço, como se observa nos 

cowboys, fazendeiros, cozinheiros e outros. Neste caso, sua função é secar 

o suor das faces e manter a poeira afastada dos colarinhos. 

Entre os viajantes motociclistas, a bandana foi vista somente de tecido e 

com diversos desenhos, em especial a estampa cashemir e com caveiras, 

tem o formato triangular e possui um valor de aquisição menor que a 

balaclava, ela substitui a balaclava na viagem, sendo amarrada ao 

pescoço.  

Encontrou-se também o uso de lenço ao invés de balaclava e bandana, 

também em tecido, são maiores e trazem diferenciações de gênero; a 

bandana e a balaclava todos usam, o lenço apenas mulheres. Ambos 

usados na viagem e na festa. 

 

Capacete Capacete é o sentido diminutivo de capa que, em latim, significa capuz, 

peça que cobria a cabeça das pessoas. A raiz da palavra, cap, dá ideia de 

cabeça, que em latim é capitia, e assim na catação surge cabasset. 

Thomas Edward Lawrence, conhecido mundialmente por “Lawrence da 

Arábia”, em 1916, foi, de forma indireta, o responsável por tornar o 

capacete um item de segurança tão conhecido e importante entre os 

motociclistas. A partir de um acidente fatal, diversos modelos foram 

construídos, até então existiam apenas os de uso militar para proteção de 

tiros na cabeça e feito de ferro fundido (HARVEY, 2006).   

O capacete é uma peça essencial, obrigatória no Código de Trânsito 

Brasileiro
12

, e quando for aberto deve estar com óculos de proteção, 

contudo nas estradas esse modelo aberto é proibido. É usado somente na 

viagem, sendo eles a maioria da cor preta, mas com adesivos e aerografias 

de diversas imagens, em especial os brasões dos moto clubes. 

Touca Touca é substantivo feminino com origem no latim hispânico tauca, mas 

advindo do persa tāq, pano leve que cobre o cabelo e usado por mulheres. 

                                                           
12 Art. 244 - É infração conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor  

sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as 

normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN; Infração – grave; (Incluído pela Lei nº 12.009, 

de 2009).  

https://pt.wiktionary.org/wiki/pano
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Contudo as toucas atuais tiveram origem nos séculos 12 até 13, em que as 

mulheres confeccionavam gorros com materiais de algodão, seda e 

veludos em geral para se proteger do frio em diversos países europeus. 

Em meados de 1900, os trabalhadores de fábricas, manutenção, mecânica, 

etc., precisavam de algo que segurasse o cabelo, mas que não atrapalhasse 

a visão. Os filhos desses trabalhadores começaram a imitá-los nessa época 

para ir às escolas. Isso tudo fez com que se tornassem populares e 

ganhassem estilos diferentes e funções diferentes para uso (SOARES, 

1997).  

Foi visto uma minoria de motociclistas que usam toucas, mas os que usam 

intensificam a sua importância nas justificativas, pois evitam o contato 

direto com o capacete, não deixa o suor da cabeça impregnar na peça de 

segurança e se pilotarem de noite e em lugares com temperatura baixa 

estarão mais aquecidos. Também foram vistas durante a festa e todas na 

cor preta. 

Anel 
Anel – do latim Annulus, anel. Do adereço derivou o nome do próprio 

dedo que o levava (o 4º dedo direito). Digitus annularis (dedo anular). O 

costume de levar-se o anel neste dedo já aparecia entre os gregos, devido 

à crença errônea de que havia uma veia (Vena moris) que, partindo dele, 

ia direto ao coração (SIMÕES, 2014). 

Os anéis são peças identitárias dos motociclistas, em campo viu-se que 

todos tinham pelo menos um anel cromado ou de prata, o dourado foi 

visto apenas em alianças matrimoniais. Os anéis atrapalham as luvas 

inteiras ou de meio dedo, e machucam os dedos em viagens longas, essa 

peça para viajar estava no bolso da jaqueta ou do colete, ou apenas uma 

no dedo. Foram vistos anéis com brasões de moto clubes, de marcas de 

motocicletas, como a Harley Davidson, e muitos anéis em formatos de 

motocicletas selando, assim, as suas relações com este veículo. Por fim 

outra funcionalidade foi vista para com os anéis, são abridores de 

garrafas, em especial as de cervejas. 

Colares, 

cordões, 

pulseiras 

e 

braceletes 

Poucos foram os motociclistas vistos com essas peças em viagens, ficam 

guardadas nos diversos bolsos internos da jaqueta, do colete ou guardadas 

na bagagem, mas na festa elas aparecem e brilham, são feitas de metais 

cromados ou de prata. Estas cores fazem os motociclistas se aproximarem 

dos cromados da motocicleta que, assim como eles estão de preto e 
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cromado, é a reafirmação de que a máquina é a extensão de seus corpos e 

ao ornarem seus corpos com colares, cordões, pulseiras, braceletes e anéis 

diminuem esta distância e se tornam unos. 

Corrente 

para 

segurança 

da carteira 

Foram criadas por caminhoneiros dos Estados Unidos na década de 60, na 

tentativa de evitar o roubo das carteiras quando estivessem dormindo nos 

postos de combustíveis ou dentro de seus caminhões que não trancavam. 

O nome original dessas correntes é trucker wallet, mas também são 

conhecidas por long wallets (BAYER, 2014).  

Esta peça traz uma especificidade que merece uma atenção especial. 

Quando o motociclista senta na moto, a carteira fica vulnerável à queda, 

vários são os movimentos corporais durante a viagem a fim de conseguir 

uma melhor posição. As dores corporais por estarem na mesma posição 

são inevitáveis, a carteira poderá sair do bolso. A corrente fixada na 

carteira e nas presilhas da calça traz essa segurança, se a carteira sair do 

bolso está segura. A corrente de carteira, como por eles é chamada, só foi 

vista na cor prateada, feitas de plástico, metal e prata. Ressalta-se que a 

carteira deve possuir um orifício que prenda a corrente, logo foi percebido 

que as carteiras dos motociclistas são diferentes. 

Organização: Mesquita, 2016  

 

As peças listadas no Quadro 01 e suas finalidades demonstram uma preocupação 

maior com a segurança do que com a estética, ou a exposição corporal, ou ainda uma possível 

composição à maneira de fantasia, como as carnavalescas – embora para os não motociclistas 

possam parecer como fantasias, conforme destacado. Os acessórios são objetos que 

complementam vestimentas, esses objetos “são, antes de mais, função das necessidades, e 

ganham o seu sentido na relação econômica do homem com o ambiente circundante” 

(BAUDRILLARD, 1995, p.09). 

Poirier (1999), em sua pesquisa sobre vestuário, atribuiu 4 (quatro) funções básicas 

da roupa, a de proteção, a de semiótica, a simbólica e a mágica; ao analisar a funcionalidade 

dessas peças, percebe-se nitidamente que a função de proteção diz muito sobre a escolha do 

que vestir para viajar. Barral chama de funcionalidade o caráter funcional do objeto, 

observando o uso e a finalidade para qual foi o projeto de cada objeto, “a funcionalidade, em 
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geral, está associada a características utilitárias, de natureza prática de um objeto, um produto 

ou uma construção.” (2008, p.123).  

Poirier (1999) acredita na funcionalidade das vestimentas como propõe Barral 

(2008), contudo o autor acredita que, mesmo a funcionalidade, o olhar prático para estas 

vestimentas traz simbologias intrínsecas e históricas, como demonstrou o Quadro 01. Os 

viajantes motociclistas em viagem preocupam mais com as finalidades, mas em festa outras 

funções aparecem. 

Protegendo o homem das agressões exteriores, o vestuário facilita a sua 

adaptação ao meio natural. Protege, conforme os casos, do calor, do frio, do 

vento, das precipitações atmosféricas, da vegetação, dos animais, etc. Esta 

adaptação realiza-se de uma maneira mais ou menos engenhosa, e o grau de 

requinte na invenção está, muitas vezes, na dependência do maior ou menor 

rigor dos constrangimentos impostos pelo meio. (POIRIER, 1999, p.56)  

 

O coturno, a calça, a jaqueta, os protetores de pescoço (balaclava, bandana e lenço), 

as luvas e o capacete, por mais que tragam elementos simbólicos, são antes uma proteção às 

agressões exteriores, como demonstra Poirier. As adaptações engenhosas são vistas no uso do 

lenço das mulheres, no lugar da balaclava, no uso da bandana, na corrente de proteção da 

carteira e nas luvas de meio dedo. Se os não motociclistas vão estranhar ou não, depende de 

onde estão. Em determinados espaços serão os motociclistas que receberão olhares de 

estranhamento e em outros serão entendidos. As peças que cobrem seu corpo possuem regras 

visando conforto e segurança na viagem, o que torna os julgamentos sobre as peças 

inatingíveis. Nizia explica, a seguir, a naturalidade desses julgamentos, como uma curiosidade 

de todos em relação à imagem que o corpo projeta, tanto o de um quanto o do outro. 

Existe uma profunda ligação entre a imagem do corpo do indivíduo e a de 

todos os outros. No trabalho de construção da imagem do corpo, há uma 

busca contínua do que poderia ser aí incorporado. Não somos menos 

curiosos acerca de nosso corpo do que somos em relação ao corpo alheio. 

(NIZIA, 2007) 

 

 

Quando é feita a análise de cada peça que compõe a vestimenta do viajante 

motociclista (Figura 17), encontra-se muito mais proteção que exibição, contudo os 

espectadores enxergam-na em suas passagens pela estrada, ou nos “desfiles de vai e vem” na 

festa, não a partir das funcionalidades, mas, sim, da estética distante de sua vivência, 

alterando, assim, o significado da indumentária para “fantasia” em que o caráter performático 

fala mais alto. Seria preciso viajar de moto, não poder carregar muito para compreender a 
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vestimenta da festa? Não, as impressões sobre os corpos dos outros sempre existirão, como 

nos chama atenção o italiano pesquisador de artes cênicas, Pitozzi:  

Evidentemente, se há uma presença do corpo em vários níveis – físico e 

sintético –, existem também vários efeitos produzidos por ele. O efeito atesta 

a passagem de um “corpo” físico ou digital que se inscreve e encontra lugar 

na recepção do espectador: o corpo em ação torna-se sobrevivente, algo que 

permanece, sob forma de impressão, na mente do espectador. (PITOZZI, 

2012, p. 21) 

 

As versões dos espectadores são reproduzidas em vozes a partir das entrevistas 

realizadas nas festas campo. Intencionalmente foram entrevistadas pessoas que não traziam 

nenhuma dessas peças de vestimentas citadas no Quadro 01, em especial crianças e mulheres 

(as mais encontradas sem essas peças), na tentativa de encontrar pessoas que nunca viajaram 

de moto, e saber a opinião sobre aqueles corpos, ou melhor, significado que atribuíam ao 

outro. “O que define o corpo é o seu significado, o fato de ele ser produto da cultura, ser 

construído diferentemente por cada sociedade...” (DAOLIO, 2011, p. 38). Buscou-se ver os 

discursos sobre as diferenças de quem não faz parte da “cultura” dos motociclistas em relação 

a esses outros. As Entrevistadas 05 e 06 foram categóricas, uma destaca as peças e os 

símbolos, outra estabelece juízo de valor acerca da aparência:  

 

“Nossa eu acho muito legal, essas correntes, essas jaquetas cheias de 

caveiras é muito massa”.  

(ENTREVISTADA 05, estudante, 12 anos, mulher). 

 

“Povo feio, parece que não toma banho”.  

(ENTREVISTADA 06, do lar, 60 anos mulher). 

 

Vê-se que a jovem demonstra euforia na fala e gosta de tudo o que está vendo, foi até 

a parte de comércio da festa e comprou uma dessas correntes; por outro lado, a Entrevistada 

06 não compreendeu, achou feio e julgou sujo. O que ela apreende como “sujeira” são sinais 

corporais de uma longa estrada percorrida, é sinônimo de viagem com troca de óleo, 

manutenção da moto e trechos difíceis para o viajante (Figura 17). A falta de higiene para o 

de fora é um “trófeu” para o partícipe. Os depoimentos a seguir trazem à tona essa 

ressignificação da sujeira:  

 “Moto limpa é moto que não pega a estrada”  

(ENTREVISTADO 07, marceneiro, 48 anos, homem). 



81 
 

“Eu uso a roupa da viagem no primeiro dia da festa mesmo, levo pouca 

roupa não dá pra ficar pensando em beleza”. 

 (ENTREVISTADO 08, comerciante, 42 anos, homem). 

“O colete jeans usamos de atrevidos, mas só uso preto mesmo, imagina 

viajar com roupa branca? Eu ia chegar marrom na festa”. 

 (ENTREVISTADO 09, empresário, 38 anos, homem). 

 

Os depoimentos, a cor marrom grifada e a Figura 17 possuem o intuito de ilustrar 

este valor dado ao que a sociedade dita como “sujo”. O sociólogo polonês Bauman (1998) 

define sujo como o oposto da "pureza"; o sujo e o imundo são coisas fora do lugar, que não 

apresentam uma ordem. Não são as características intrínsecas das coisas que as transformam 

em sujas, mas tão somente sua localização e, mais precisamente, sua localização na ordem de 

coisas idealizadas pelos que procuram a pureza e estão dentro de padrões vigentes e 

reguladores. “As coisas que são sujas num contexto podem tornar-se puras exatamente por 

serem colocadas em outro lugar” (BAUMAN, 1998, P.14). O estilo utilizado nas festas é puro 

para os motociclistas e impuro para os outros.  

Figura 17: Vestimentas de viagem  

Fonte: Alencar (2013) 
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Gondra (2005) vê a higienização como uma arte de civilizar imposta aos brasileiros 

na corte imperial a partir de 1820. O sujo não era civilizado, era preciso ser limpo para ter 

noções de ser humano. Maffesoli (2014) também relembra que estar sujo é primitivo, é típico 

dos homens da caverna e todas as suas cargas animalescas, os humanos civilizados não devem 

exalar cheiros de seus corpos, os cheiros devem ser outros, de perfumes, desodorantes, 

cremes, sabonetes e shampoos. Poirier (2002), em sua obra História dos Costumes, afirma 

que, dentro das éticas e estéticas humanas, o odor corporal e a sujeira são para as classes 

trabalhadoras, em especial os operários em tempo de trabalho, quando retornam às suas 

residências esta estética do sujo e fedido se perde. A partir das considerações destes três 

autores, torna-se compreensível a opinião dos entrevistados, quando os motociclistas estão 

com particulados de poeira em seus corpos e não tomam banho para a festa, quebram padrões 

civilizatórios, retornam ao primitivo e se comportam como a classe operária em horário de 

trabalho, são contradições intensas para com estes corpos em momento de festa. 

Nas vozes dos viajantes motociclistas existe a consciência de que o jeans sujará 

mais, porém o colete é tradicionalmente nesse material desde a década de 30, como observa 

Mesquita (2008), além disso, a calça jeans é mais confortável e apropriada à dinâmica 

climática do estado de Goiás que a de couro. A cor preta aparece com frequência em suas 

vestimentas por não demonstrar os resíduos da viagem, o que, para muitos, é uma fantasia, se 

vestir de preto para os viajantes é uma estratégia para não estar com aparência tão suja. Nesse 

contexto conclui-se que, a maioria dos motociclistas  tira somente o capacete e a jaqueta da 

viagem e estão “prontos” para a festa e vestir roupas escuras não é unicamente um estilo, mas 

uma forma de esconder a “sujeira” da viagem, que  é  também exaltada como símbolo de uma 

“boa” viagem nas outras peças da “fantasia”. 

 

 

1.3 A motocicleta “se veste” para a festa 

 

  

A motocicleta é vista nesta pesquisa como a extensão do corpo do motociclista, de 

modo que este objeto cultural faz parte de sua corporeidade e também se “veste” para a festa. 

Sperber advoga a favor do poder do ser humano em criar outra funcionalidade dos objetos e 

das mercadorias, a fim de utilizá-los para a comunicação corporal em espaços específicos de 

vivência em sociedade, como as festas.  
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Podem faltar-lhe palavras. Mas o ser humano procurará manifestar-se 

através de uma ampla gama de recursos, que incluem corpo, gestos, 

expressão do rosto, movimento, uso de palavras, e algo como uma 

encenação, para a qual ele usará objetos, investidos de valor simbólico. 

(SPERBER, 2006, p.35) 

 

Bartolo (2007) entende que, a tecnologia é um elemento intensificador do corpo, 

gerador de um devir, sendo compreendida como alteradora no plano da intensidade. O devir é 

essa transformação que o corpo realiza ao “montar” na motocicleta, a moto é seu corpo 

estendido e aumentado. De outra maneira, “... o artefato técnico fundido com o biológico, não 

faz com que o corpo deixe de ser corpo, ou com que o humano deixe de ser humano, mas, 

sim, que ele intensifica/potencializa esse corpo humano, fazendo parte do mesmo por um 

processo de corporização” (CORREIA, 2013, p. 01). Carlos (1997) esclarece que, a 

mercadoria se autonomizou face ao sujeito, determinando as relações entre as pessoas, uma 

vez que o processo de reprodução das relações sociais dá-se, cada vez mais, em espaços 

diferenciados e com interações com estas mercadorias. As festas motociclísticas e 

motoclubistas são novas relações advindas da autonomização da mercadoria motocicleta e das 

suas subjetividades envolvidas. 

A partir do que foi exposto até esse momento, nota-se que foi preciso ter acesso a um 

convite para escolher a festa para a qual o viajante motociclista poderá ir, posterior a isso, o 

sujeito precisa preparar o seu corpo para a estrada e para a festa, e isto inclui a vestimenta que 

deve possuir caráter de segurança para a viagem, além de outro caráter simbólico expresso 

nos objetos de seus ornamentos.  

Na festa é preciso outro “estilo”, sendo retiradas algumas peças da vestimenta de 

viagem e acrescentadas outras que estão nos bolsos do colete, da jaqueta ou na bagagem
13

. 

Desse modo, não é somente o corpo que se prepara para a viagem, a moto igualmente recebe 

acessórios diferenciados para este momento.   

Para cada ação temporalizada e especializada, há objetos incluídos ou retirados da 

motocicleta, modificando, assim, sua instrumentalidade; ora aumentando, ora  diminuindo sua 

espacialidade à maneira de instrumento na qualidade de extensão da corporeidade do viajante 

motociclista. “Se o corpo não é tão-somente corpo, mas corpo-em-vida, então ele é o canal 

por meio do qual o ator entra em contato com aspectos distintos de seu ser, gravados em sua 

                                                           
13

 A bagagem inclui todos os itens levados em diferentes espaços da motocicleta para a específica finalidade de 

viajar, são eles: mala, mochila, alforje, bagageiro, maleiro, bolsa de ferramenta, barraca, colchonete, colchão 

inflável, saco de dormir, roupas, acessórios de higiene pessoal, etc. 
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memória” (BURNIER, 2006, p. 26). A moto é esse aspecto corporal distinto de seu ser e 

memorizado no imaginário dos expectadores como uma extensão, o que remete ao outro; o 

corpo vestido de motociclista viajante logo é remetido à moto, mesmo não estando ela 

próxima a esse corpo. Daoli (2011) diz que o corpo é definido a partir de seus significados, 

ele é também produto da cultura, e das relações sociais de cada grupo, assim ele transgride as 

meras semelhanças biológicas universais. 

Encontraram-se 3 (três) distintas espacialidades que ilustram essa premissa:  a moto 

para o passeio de curta distância (passeios dentro da cidade em que reside o motociclista), a 

moto para o trabalho e a moto para a viagem (Figura 18). A motocicleta para cada tipo de 

deslocamento cria um volume espacial diferenciado e sua instrumentalidade traz 

espacialidades diferenciadas e adequadas a determinadas geografias. Destaque-se que, o 

conceito de espacialidade, como explicita Aguiar:  

...define uma qualidade natural, vinda da forma do espaço e da 

direcionalidade a ela inerente. A medida e o valor da espacialidade são 

naturalmente dados pelo corpo; pelo modo como ocorre a acomodação do(s) 

corpo(s) ao espaço. Portanto, o conceito de espacialidade se refere ao grau 

de encadeamento de dois elementos da arquitetura; o espaço e o corpo ou 

ainda, detalhando, a forma do espaço e o deslocamento do(s) corpo(s). O 

conceito de espacialidade, portanto, abrange os conceitos de espaço 

(geometria) e movimento (topologia). [...] O estudo da espacialidade focaliza 

o fundo ao invés da figura. Essa forma do espaço tem, simultaneamente, uma 

descrição geométrica e uma descrição topológica. [...] A espacialidade tem 

uma dinâmica; a forma do espaço e o deslocamento do corpo interagem e se 

modificam mutuamente. (AGUIAR, 2006, p. 75)  

 

 Tanto a motocicleta como o motociclista, estando em viagem, criam novas 

espacialidades a partir do “espaço-volume
14

” que seus corpos produzem, em que a bagagem, 

os acessórios e os ornamentos decorativos modificam o “espaço-imagem” e o “espaço-forma” 

de ambos, criando, assim, um novo espaço-visual, “esse espaço é percebido em sua forma, seu 

volume e suas linhas de fuga, assim como em sua materialidade (FERAL, 2012, p. 139). 

A espacialidade possui valores diferenciados a partir da funcionalidade do objeto 

técnico, a motocicleta, que é também um corpo espacializado e espacializante. Quanto maior 

o volume espacial, maior o empoderamento do viajante motociclista, as dimensões de 

tamanho podem interferir neste empoderamento. A bagagem e os itens adicionados à 

                                                           

14 Termos utilizados por Feral (2012) 
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motocicleta para a viagem potencializam esse veículo e trazem uma sensação prazerosa, 

admitida por eles em entrevistas: a de expor que está viajando através dos símbolos de viagem 

especializados para uma motocicleta. Ressalta-se que, geralmente, em viagem de automóvel 

não é possível ver as malas, a bagagem, os alforjes; e na moto elas estão exibidas (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Motocicleta “vestida” para viagem 

Fonte: Silva, 2016.  

 

Esta última espacialidade exposta, a moto para viagem, que pode ser observada na 

Figura 18, traz uma significativa importância na pesquisa pois quando a motocicleta está 

preparada para a viagem ocupa mais espaço, traz maior volume e possui maior imponência de 

cilindrada. Hildebrand (2015) traz uma considerável reflexão entre forma e aparência dos 

objetos. Segundo o autor, os objetos devem ser utilizados para construir um espaço total e 

criar o que poderia ser denominado como uma malha cinestética
15

, a qual, embora 

descontínua, sugere um volume total contínuo. Nesse sentido o objeto individual, a moto, se 

                                                           

15
 Conjunto de sensações pelas quais são percebidos os movimentos musculares cujos estímulos 

provêm do próprio organismo (FERREIRA, 1989). 
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torna um componente estrutural, sua posição dentro do vazio é definida pelo desenvolvimento 

espacial mais geral e pela sua própria capacidade de evocar e estimular a ideia de espaço.  

Destarte é necessário apresentar-se o caráter de conforto e ergonomia dessas 

motocicletas utilizadas para viagem, sendo que as de modelo custom foram as mais 

encontradas no decorrer da pesquisa por serem de excelência nesses dois quesitos. 

Montenegro (2008) define conforto como a sensação de bem-estar e satisfação em relação a 

alguma experiência, à facilidade de acesso e adaptação, sendo um termo associado a variáveis 

físicas, como iluminação, ruído, temperatura e vibração. O autor também conceitua 

ergonomia como a ciência de desenvolver conhecimentos sobre as capacidades, os limites e 

outras características do desempenho humano, à medida que se relaciona com determinados 

objetos, compreendendo a aplicação da tecnologia da interface humano-sistema ao objeto, 

considerando a maior segurança, o conforto e a eficiência a fim de garantir mais qualidade de 

vida (MONTENEGRO, 2008). 

 Fundamentados nos atuais e crescentes avanços tecnológicos, o conforto e a 

ergonomia vêm aumentando proporcionalmente, mesmo assim é preciso ressaltar o descaso 

desses quesitos para as mulheres motociclistas, pois as motos continuam sendo feitas para 

homens que possuem corporeidade e exigências ergonômicas distintas das mulheres. As 

mulheres motociclistas entrevistadas disseram que a escolha da moto não se faz apenas pelo 

valor e o modelo de seu gosto pessoal, pois consideram ainda o tamanho e o peso do objeto 

tecnológico. Mas a motocicleta não é só um objeto tecnológico, ou, nas palavras de Chandra e 

Atreya, ela “é um objeto cultural, tanto quanto tecnológico” (2009, p.01).  

Os autores demonstram que o aspecto cultural da moto é mais complexo do que os 

artefatos artísticos tidos como puros, como as esculturas, as pinturas, a literatura, a dança e o 

cinema. Na moto, a funcionalidade de engenharia é vinculada à dinâmica social dos conflitos 

de classe e de gênero, fatos que influenciam no seu design
16

. Todos os objetos culturais 

tendem a mudar com o tempo e o espaço, sendo que aqui admite-se esta mudança de relação 

espaço-temporal na escala do evento, manifestando-se no ato de ornar a motocicleta para a 

festa. O conceito de evento, baseado em Santos (2008), será explorado no Capítulo III.    

Ornar é um termo com gênese no latim, significa adorno, enfeite e complementação, 

possui raiz etimológica da palavra ordem (FERREIRA, 1989). Quando a moto se orna, ela 

                                                           
16

 O termo possui caráter polissêmico – a palavra em inglês design deriva do latim designo. Tem os 

sentidos de designar, indicar, representar, marcar, ordenar, dispor e regular (MONTENEGRO, 2008, 

p.187). 
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traz elementos complementares ao seu “estilo” que não são utilizados diariamente, e estes 

trazem uma ordem, um padrão de organização a fim de facilitar a dinâmica da viagem, 

aumentar a segurança e expor os objetos que demonstram estar viajando (esses últimos são os 

ornamentos com a função de “fantasiar” a moto para a festa). Poirier (1999) chama atenção 

aos casos de convergência entre as funções estéticas e semióticas que aparecem ao mesmo 

tempo nas peças de ornamentos, objetos que vão além da função estética e transgridam para o 

significado ritualístico (Quadro 02). 

Quadro 02: Objetos de ornamentação da motocicleta para a viagem 

Objeto de 

ornamentação 

Espacialidade na motocicleta 

Ferramentas É preciso que estejam em um espaço na motocicleta com acesso fácil no caso 

de manutenção do veículo na estrada, sendo dispostas em pequenos alforjes no 

para-lama dianteiro, ao lado do banco, embaixo do motor e amarradas por 

cima das malas. Viu-se também a existência de motocicletas que saem das 

fábricas com esse espaço específico em seu design.  

Mala 

ou 

mochila 

 Foram encontradas na parte traseira da motocicleta, ora em cima do banco da 

garupa, ora sob o para-lama e com a segurança de um Santo Antônio, estando 

amarradas com um objeto chamado aranha – corda com elasticidade que 

prende essas malas ou mochilas à motocicleta (Figura 18). 

Alforje  São confeccionados em couro animal, couro sintético, ou fibra de vidro, 

estando dispostos geralmente na parte traseira da moto. Os menores ornam 

outros espaços, como as de colocar as ferramentas (Figura 18).  

Bolha É uma proteção de plástico, acrílico, fibra de carbono ou fibra de vidro 

colocada na parte dianteira da moto e funciona como o para-brisa dos 

automóveis. Objetiva diminuir a força do vento, da garoa e das chuvas no 

corpo do motociclista. Como essa força atua principalmente estando em alta 

velocidade, é um objeto de segurança específico para viagens (Figura 19).  
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Figura 19: Bolha 

Fonte: Best Rider (2016)  

Óleo de motor 

e 

combustível 

extra 

Estes itens são levados quando a viagem é longa e serão percorridos trechos 

longos sem a presença de postos de combustíveis e moto peças, fazem isso por 

que os tanques das motocicletas possuem baixa autonomia comparada aos 

automóveis.  

Banco  

extra 

A maioria das motocicletas visualizadas durante os 2 anos de pesquisa 

possuem apenas um banco, o do piloto. Quando precisam carregar garupa 

viram-se duas alternativas: a primeira é retirar aquele banco solo e colocar um 

banco com dois assentos e a segunda é encaixar o banco da garupa na moto. 

Uma técnica utilizada pelos motociclistas que carregam garupas é deixar com 

a garupa o capacete e o banco extra, geralmente essa garupa é uma mulher, sua 

cônjuge ou “parceira de estrada” (namorada, amante, filha). Encontraram-se, 

também, mulheres que não fazem o trajeto para a festa de moto, mas vão de 

avião ou automóvel encontrar seus companheiros e levam na bagagem esses 

dois itens, a fim de realizar passeios próximos e rápidos no local da festa 

(Figuras 20 e 21). 
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Figura 20: Banco com dois assentos           Figura 21: Banco extra para garupa  

Fonte: Tambosi (2010)                                Fonte: Tambosi (2010) 

 

Encosto do 

garupa 

É um equipamento também chamado de Santo Antônio
17

, colocado após o 

banco de garupa para que o mesmo se encoste. Na inexistência da garupa, este 

acessório possui a funcionalidade de prender a bagagem e para o descanso das 

costas do piloto. É um acessório removível, colocado quando houver 

necessidade, contudo traz maior volume à espacialidade da motocicleta, mais 

estilo e ornamentos (Figuras 22 e 23). 

 

 

Figura 22: Santo Antônio                     Figura 23: Encosto de garupa 

Fonte: Best Rider (2016)                       Fonte: Best Rider (2016) 

 

Descanso de 

perna/Mata 

Cachorro 

Esses objetos possuem como finalidade principal o descanso das pernas no 

decorrer da viagem, em especial as longas, e a proteção do motor em caso de 

acidente. Portanto foram encontrados motociclistas que compram e anexam 

esse objeto apenas para ornar a moto, sem saber ao certo a funcionalidade 

                                                           
17

 Segundo o Dicionário Brasileiro de Gírias e Expressões Automobilísticas (2016), o termo Santo 

Antônio para esse equipamento advém de casos de capotamento que os motoristas invocavam o nome 

do santo para protegê-los nessa hora, assim ao fazer um peça de proteção e mais conforto nas viagens 

utilizaram esse nome, o equipamento existe também em veículos de modelo pick-up a fim de impedir 

grandes amassos na parte superior, o não esmagamento dos passageiros e o avanço da carga sobre a 

cabine. 
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 (Figura 24)  

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Encosto de garupa 

Fonte: Best Rider (2016)  

Pneu reserva  É levado somente em caso de viagem com mais de 3000 km, pois a maioria 

dos pneus de motocicletas possui essa autonomia. A partir desta distância, 

estão impróprios para o uso e oferecem menos segurança. 

Escapamento De acordo com Juarez (2013), o escapamento tem como função principal a 

eliminação dos gases gerados após a queima dos cilindros, isto é, ele conduz 

os gases devidamente filtrados para fora do veículo. Outras funções são de 

reduzir a poluição sonora e manter o bom desempenho do veículo. Vale 

ressaltar que o condutor pode levar multa caso transite com o sistema de 

escapamento do carro irregular ou soltando fumaça.  

 Diversas motocicletas observadas na pesquisa não possuem o filtro interno 

que reduz o barulho, havendo entre alguns motociclistas a prática de deixar a 

motocicleta com mais barulho. A maioria tem dois escapamentos, um para 

viagem (com o filtro) e outro para a rotina (sem o filtro). Como diz o 

entrevistado:  

“Na cidade eu quero mesmo mostrar minha moto, sentir a força do motor, aí 

deixo o escapamento sem ‘miolo’, já na estrada aí não, não dá pra viajar com 

um barulho desse, aí  coloco outro”  

(ENTREVISTADO 10, advogado, 34 anos, homem). 

 Os escapamentos fogem à sua funcionalidade e ornam a motocicleta, existindo 

diferentes estilos. A fim de ornar e tornar a motocicleta única, esse objeto se 

re-significa para deixar a motocicleta ainda melhor “vestida para a festa”. 

(Figura 25). 
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Figura 25: Modelos de escapamentos.   

Fonte: Best Rider (2016) 

 

Franjas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  

Autora, 2016 

Foram encontradas motocicletas com franjas penduradas ao guidão, sob o 

tanque de combustível, sob os bancos e nos alforjes. Elas aumentam o volume 

corporal do viajante motociclista (indivíduo + moto) e são ornamentações que 

trazem a ideia de movimento, pois a sua função é balançar com a força do 

vento (Figura 26). 

 

 

 

 

Figura 26: Franjas 

Fonte: Best Rider (2016)  

 

O Quadro 02 traz, de forma descritiva, os objetos adicionados à motocicleta para a 

viagem festiva. Cada objeto está localizado em um espaço específico da motocicleta e juntos 

trazem um aumento considerável de volume espacial desse objeto técnico, contudo há outra 

gama de objetos que, assim como as franjas, servem exclusivamente para a ornamentação 
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festiva, ou seja, a moto vai para festa “fantasiada”. As motocicletas que entrarão no “desfile” 

possuem o intuito de ilustrar a ornamentação festiva (Figuras 27 e 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 27: Motocicleta fantasiada para a festa 

                           Fonte: Adaptado de Best Rider (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 28: Motocicletas fantasiadas para a festa 

                           Fonte: Adaptado de Best Rider (2016) 

 

Chandra e Atreya (2009) alertam sobre o design das atuais motocicletas que possuem 

preocupações com sua funcionalidade, durabilidade, estética, processo de fabricação, custo, 

história, geografia, psicologia, sociologia e política do objeto. A moto precisa ter um caráter 

de comunicação, ela por si é uma emissora de informação, emite ideias de gozo, autonomia, 
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filiação em grupo e estilo de vida; são metáforas visuais cheias de significados. A partir 

dessas metáforas foram encontrados adjetivos aplicados às motos, como: robusta, glamorosa, 

pesada, forte, musculosa, elegante, agressiva, dinâmica e parceira; todos os adjetivos são ditos 

no gênero feminino, fato que traz na narrativa um machismo impregnado, unido à ação de 

dominar “a máquina”, se é feminina deve ser dominada. Outro fator preponderante é a 

personificação da motocicleta no discurso oral desses viajantes, muitas motocicletas possuem 

nomes. Garcia define personificação como uma técnica na linguagem falada tradicionalmente 

concebida com um caráter metafórico. “Há uma infinidade de metáforas constituídas por 

palavras que denotam ações, atitudes ou sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a 

seres ou coisas inanimadas [...] É uma espécie de 'animismo' ou 'personificação'” (GARCIA, 

1975, p. 84).  

Mesmo nas viagens grupais, o viajante motociclista continua “sozinho” tendo como 

“companheira” apenas a motocicleta e a “estrada”, essa metáfora tenta explicitar que esse 

veículo não possibilita contato físico ou diálogo oral com os outros viajantes, apenas o visual 

e gestual existem nesse momento. Essa personificação da motocicleta permite compreender “a 

grande variedade de experiências referentes a entidades não humanas em termos de 

motivações, características e atividades humanas” (TORRES, 2003, p. 38). 

  

1.4 A casa e a garagem: espaços de começo e fim de festa  

  

 Os anúncios das festas motivam o viajante motociclista à participação e vários são os 

motivos para a escolha de tal ou qual festa; entre eles estão o tempo livre, as condições 

climáticas, financeiras, e o interesse naquela festa específica. Após a escolha começam os 

preparativos da viagem, desde as vestimentas, o que será necessário levar, e os cuidados com 

a motocicleta, nestes cuidados se incluem os objetos de segurança e de ornamentação para, 

enfim, “pegar a estrada”. O espaço de preparação é a casa, em específico a garagem. Nesse 

momento, serão abertas as “portas” das casas dos viajantes motociclistas de investigação para 

melhor compreensão desse ritual de preparação para a saída, o que nos auxilia igualmente na 

compreensão geográfica do objeto desta tese.  

 Maia (1999) adverte que, as festas populares são manifestações culturais, efêmeras e 

transitórias, perdurando por horas, dias ou semanas, trazendo em seu tempo novas funções aos 

espaços. No caso da casa, durante a preparação para a festa, percebe-se que a sua função se 
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modifica. Note-se que a primeira função da casa é de residir, morar, sendo o lar. “Lar é onde 

as raízes são mais profundas e mais fortes, onde se conhece e se é conhecido, pelos outros, o 

onde se pertence. A ausência do lar pode nos levar à saudade” (RELPH, 2012, p. 24).  A casa 

e a garagem possuem na saída da viagem para a festa a função que Maia (1999) denomina de 

“espaços de preparação”.  Nesses espaços estão os objetos que virarão bagagem, neles moram 

os anseios para a viagem festa e também o conforto ao retorno. É o espaço de sair e o espaço 

de chegar; é o espaço do início da festa e o espaço de fim de festa.  

Dentre os 20 (vinte) entrevistados para essa temática específica, acerca das relações 

afetivas e espaciais com a casa e a garagem, somente um disse que o ponto final era a entrada 

na cidade em que reside, os demais disseram: “o ponto final da festa é a minha casa!”.  

Posterior a isso, a casa volta a ser um espaço desprovido de anseios para a festa, 

configurando-se como o retorno da festa. Isto ratifica a observação de Maia: “mas, tão logo 

cesse o período ou momento extraordinário, tais formas retomam à sua função habitual” 

(1999, p.206). É como se, no momento de preparação, a casa e a garagem produzissem outra 

“atmosfera”, outro “clima”, o de festa. Saber como essa espacialidade momentânea é 

produzida será o intuito dessas linhas seguintes. 

A primeira espacialidade é a casa, com suas relações espaço-tempo regulamentadas. 

Da Matta vê nesta relação o início do ciclo festivo, “o primeiro é o tempo da casa, da família e 

dos amigos, duração cíclica que se reproduz todas as vezes que alguém deixa a casa ou entra 

na casa” (DA MATTA, 1997, p. 60). A segunda espacialidade se dá no momento em que 

inicia a preparação da motocicleta e do que se vai levar para a viagem, a relação tida com a 

casa na primeira espacialidade vai diminuindo. Mesmo que se busquem oficinas e lojas 

especializadas para revisões de viagens, o espaço ritualístico de se preparar para a festa é a 

casa, onde moram também as expectativas para o evento. Nas festas pesquisadas, a garagem 

não é apenas um local em que está a motocicleta, é o ambiente “sagrado” da “parceira” de 

estrada, aquela que propicia ir até a festa festando e adquirindo o papel de protagonista, 

tornando-se a garagem o seu camarim. Neste espaço também há a participação da família, que 

muitas vezes não vai para a festa, mas festa durante a preparação, aumentando o caráter 

afetivo desta lugaridade, como afirma Tuan: 

Ele regressa – procurando o caminho feito anteriormente no espaço e no 

tempo – para o paraíso familiar da casa. A familiaridade é uma característica 

do passado. O lar fornece uma imagem do passado. Além disso, em um 

sentido ideal, o lar fica no centro de nossa vida, e centro conota origem e 

começo. (TUAN, 1983, p.16) 
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 A partir das entrevistas e dos trabalhos de campo realizados até mesmo nessas 

garagens residenciais, foi possível perceber que esses espaços são bem mais que o local de 

estacionar a moto e protegê-la dos elementos climáticos, eles se tornam mini oficinas, lava 

jatos e ponto de encontro com amigos para discutirem sobre a moto, sobre a viagem, sobre a 

festa e trocarem ideias acerca das transformações que poderão ser feitas na motocicleta, que 

recebem o nome de customização, conforme define Mesquita (2008). Outro fato marcante nas 

entrevistas é a escolha de residir em casa, e não em apartamento, demonstrando o quão 

importante é a garagem para o viajante motociclista, como expõe o Entrevistado 11. 

 Demorei muito pra comprar minha casa, tinha que ter corredor que 

passasse a moto e um espaço pra eu cuidar da moto, uma oficina e um lugar 

pra receber os amigos. 

 (ENTREVISTADO 11, 36 anos, metalúrgico, homem).  

Nesse depoimento é possível ver a importância dada à motocicleta como fator 

determinante na aquisição de uma propriedade específica: a casa com garagem como espaço 

necessário para se cuidar da motocicleta e estabelecer relações de convivência com outros 

adeptos deste estilo de vida. 

 Leite, Alencar e John (2011) trazem um importante estudo sobre a evolução dos 

espaços destinados aos automóveis em relação à área total construída, assim, cada vez mais, 

pessoas têm garagens maiores para os seus veículos, em diversos casos a garagem é maior do 

que seus quartos, dando maior ênfase aos veículos que em si. 

A casa e a garagem durante os preparativos são locais de festa, a casa é considerada o 

“marco zero” da festa, o ponto de saída e o ponto de chegada. Para Bollnow, o marco zero é o 

espaço que possui significado peculiar, dele originam-se os preparativos, a partida e a 

chegada; e nele se encontra o desejo de retorno, “ao qual o homem ‘volta para casa’ e no qual 

se sente ‘em casa’, esse território ‘pátria’ e da ‘casa’.” (BOLLNOW, 2008, p.89).   

A casa é o “marco zero”, o espaço de centralidade que o filósofo polonês Bollnow 

descreveu, a festa é o acontecimento que retira o homem desse centro, ele parte e retorna da 

festa a partir desse espaço. Ao viajar, o motociclista sai do espaço interno e estreito, a casa, e 

vai para o espaço vasto e externo, a estrada e a festa; afastando-se do seu centro, viaja, festa 

sem perder o vínculo com a casa que o faz retornar.   

Mas devemos nos perguntar com igual ênfase o que é capaz de expulsar o 

homem desse centro, se o sentido de sua vida deveria ser precisamente o 

retorno; e que tipo de espaço é esse para o qual ele sai. Assim, o movimento 
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duplo do partir e retornar logo se reflete numa articulação do próprio espaço 

em dois territórios, dos quais um mais estreito, interno, é envolvido 

concentricamente por um vasto, externo: o primeiro é o território mais 

estreito da casa e da pátria, e o segundo é o território vasto externo, ao qual o 

homem é compelido e do qual regressa [...] o homem se afastou do centro de 

seu espaço, para dali alcançar a essência do centro e do procedimento de 

retornar. (BOLLNOW, 2008, p.89-90) 

 

 O lazer advindo das viagens em motocicletas é este poder capaz de expulsar os 

homens de sua centralidade espacial, a casa; o ato de partir e retornar, afora da rotina 

casa/trabalho, o faz criar novas relações com esta casa, o espaço com afeto para a chegada e o 

espaço utilizado para preparar para partir, assim a “vontade” de retornar é a ação que impõe a 

atual e extrema mobilidade humana. Haesbaert (1999) esclarece que a mobilidade humana 

atual gera atualmente novos nômades, os motociclistas viajantes são estes novos nômades.  

O esquema conseguinte, Figura 29, ilustra o percurso festivo dos viajantes 

motociclistas: parte-se do espaço interno da casa e da garagem, a fim de preparar a si mesmo 

e a motocicleta para a festa. A primeira viagem é uma festa específica possuindo anseios e 

rituais próprios daquele espaço e tempo percorridos. Chegam até o evento festivo, no caso a 

festa motociclista ou motoclubista. Com o término do evento, retornam à estrada para a 

segunda viagem que possui sentimentos e rituais diferenciados da primeira. O retorno ao 

“marco zero” possui outros anseios, mas a ida e o retorno têm dimensões festivas, são as 

festas menores, festas itinerantes. O fim da festa traz o seguinte ritual: a chegada à garagem, a 

descida da motocicleta, e para os que personificam o veículo, há agradecimentos à “parceira”. 

 A partir do esquema, nota-se três espacialidades bem definidas, a casa, a estrada e o 

local da festa, ambas com caráter festivo e comportamentos específicos para cada uma. Em 

cada espaço, uma vestimenta específica, tanto para o piloto quando para a motocicleta, rituais 

são criados para regulamentar as tradições motociclistas que vão além das estradas até as 

festas motoclubistas e motociclistas, todas buscando o lazer advindo dos deslocamentos, ora 

solitário ora em grupos. 
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Figura 29: Esquema de percurso festivo. 

Organização: Autora (2015) 
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CAPÍTULO II 

VIAJAR: “TERAPIA”, LAZER E FESTA NA ESTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Lazer e festa na estrada. 

Fonte: Diário de motocicleta, 2004. 

 

No capítulo anterior, fez-se uma explanação sobre os preparativos para as viagens, 

utilizando análises interpretativas dos convites para as festas, das vestimentas dos viajantes 

motociclistas, dos preparativos das motocicletas para a viagem e o uso de locais específicos 

para tal ação, as casas e as garagens residenciais, que, conjuntamente, são espaços de começo 

e fim de festa. Estes elementos foram entendidos dentro das relações espaciais e enfocou-se a 

corporeidade dos viajantes motociclistas nos preparativos para a viagem, mas a viagem de 
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fato ainda não obteve abordagem nesta pesquisa. Assim o Capítulo II traz esta proposta: 

interpretar geograficamente a viagem, e, mais ainda, como terapia, lazer e festa na estrada. 

Perceber a viagem como lazer e festa é desvendar as relações espaço-sociais 

subjetivas, míticas e utópicas desses sujeitos viajantes, compreendendo o sentimentalismo 

vinculado às paisagens visitadas nas estradas, nos caminhos, nos trajetos e nos percursos 

percorridos.  Apontam-se nos rituais de estradas, que são designados nesta pesquisa como 

rituais estradeiros, gama de regras de comportamentos dos viajantes motociclistas em 

espaço-tempo de deslocamento que irão ilustrar a investida teórica de considerar a viagem 

como festa. O recurso metodológico utilizado durante os trabalhos de campo foram as 

entrevistas semiestruturadas
18

 com a intenção de apreciar o caráter festivo durante esses 

“trajetos” e caracterizar a viagem como festa em movimento, como um festar itinerante.  

A imagem de introito traz consigo elementos significantes a título do que se pretende 

expor nas linhas seguintes acerca das expressões corporais dos indivíduos viajantes 

motociclistas: ilustra a experiência advinda da prática de lazer nesta relação espaço-temporal 

com a motocicleta; circunstância que pode ser observada nos sorrisos, nos braços abertos 

desprendidos da preocupação com a segurança, na ausência do capacete, no vento atingindo o 

rosto e desorganizando os cabelos, nas faces e mãos vulneráveis às condições do tempo, em 

que são afetados por particulados de poeira e radiação solar, na confiança com o “parceiro” 

pilotando, na pouca bagagem, na “sujeira” das vestimentas e da motocicleta, no estado de 

conservação do veículo e na estrada rudimentar, como demonstra a Figura 30. A motocicleta e 

os viajantes motociclistas fazem parte da paisagem na qualidade de elementos móveis desse 

recorte espacial. Esses elementos na paisagem tornaram-se fundamentos importantes para 

descrever a experiência de viajar. A imagem foi extraída do filme Diário de Motocicleta 

(2004), que narra a trajetória feita, em 1952, por Ernesto Guevara, o conhecido Che Guevara, 

e seu amigo Alberto Granado, que juntos realizaram uma viagem de motocicleta pela América 

do Sul, partindo da Argentina, passando pelo Chile, Peru, Colômbia e chegando até a 

Venezuela. O filme retrata a viagem como uma festa, descrevendo os acontecidos, e se 

transformou em um meio de comunicação e divulgação deste modo de lazer festivo. Foram 

                                                           
18

A entrevista semi-estruturada tem como característica os questionamentos básicos que são apoiados 

em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a 

novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo 

investigador-entrevistador. A entrevista semi-estruturada favorece não só a descrição dos fenômenos 

sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade além de manter a presença 

consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 
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encontrados blogs e relatos em redes sociais de motociclistas que fizeram o mesmo trajeto de 

Guevara e Alberto, assim como sites de mototurismo vendendo exatamente esse trajeto, com 

aluguéis de motocicletas, guias e carro de apoio, em especial os sites: Eagle Rider, Viagem 

de Moto, Vida Vivida, Best Rider e Moto On Line, que são especializados em tours 

motociclísticos entre os países da América do Norte, Central e do Sul. 

O filósofo francês Michel Onfray esclarece que sempre haverá amadores de fluxo, de 

transportes, de deslocações e apaixonados por estradas longas e intermináveis ou sinuosas e 

ziguezagueantes, assim “cada corpo aspira a descobrir o elemento no qual se sente melhor” 

(ONFRAY, 2009, p. 23). Compreender essa “paixão” pelas estradas, percorrê-las sob uma 

motocicleta vislumbrando o lazer e designando esse momento como caráter festivo é a tônica 

deste Capítulo. 

 

 

2.1 A Mototerapia  

 

É preciso força para sonhar e perceber 

Que a estrada vai além do que se vê 

(Los Hermanos, Marcelo Camelo, 2003) 

 

Estrada é um termo com origem no latim, advém de via strata, o caminho 

pavimentado, em que a última palavra é o particípio passado de sternere, que significa 

estender sobre, calçar e aplainar. O termo via é o caminho, a estrada (ORIGEM DA 

PALAVRA, 2016). As estradas percorridas pelos viajantes motociclistas nem sempre são 

pavimentadas, mas são essencialmente caminhos e trajetos feitos por homens e mulheres que 

sonham e percebem essa rede técnica “além do que se vê”, como metaforiza o músico 

brasileiro Marcelo Camelo. 

Dias (2000) entende que as trilhas e os caminhos foram progressivamente substituídos 

pelas estradas, tanto as de ferro como as rodovias, costumeiramente com a função de 

transporte de bens e mercadorias. As estradas modificam os espaços, redesenham mapas em 

escala mundial e são, sobretudo, “linhas e redes técnicas que permitem maior velocidade na 

circulação de bens, de pessoas e de informações” (DIAS, 2000, p. 142). Sposito (2008) 

igualmente acentua que as estradas são “ligações” entre as cidades visando os fluxos de 
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mercadorias, de informações e de pessoas. Sobre o deslocamento de pessoas, Ântico (2005) 

trata da importância das estradas para o deslocamento pendular visando o trabalho. Embora 

não se negue tal importância das estradas, principalmente nas metrópoles brasileiras 

contemporâneas, resgatam-se aqui as investidas de Silva (2015) sobre outras relevâncias que 

são notadas em seus estudos psicológicos sobre os caminhoneiros, nos quais encontrou-se 

uma relação de “paixão” para com as estradas à maneira de um nomadismo moderno. Nos 

seus estudos, o autor demonstra que a maioria desses profissionais não conseguiria trabalhar 

em outras áreas, pois estar em fluxo e em movimento, mesmo trabalhando, traz ideia de 

liberdade, e isso é encarado como extremamente prazeroso e buscado por esses indivíduos.   

A grande maioria dos caminhoneiros afirma ainda que não suportaria ficar 

em um lugar preso e recebendo ordens, que necessitam de liberdade, da 

estrada, de estar cada dia em um lugar diferente. Por outro lado, também 

falam do sofrimento, da dor, da angústia que é ser caminhoneiro. Eles dizem 

que se soubessem das dificuldades não teriam “entrado” nesse ramo, mas 

que, agora, é como uma “doença” e não conseguem de maneira alguma 

deixar “essa vida”. O sofrimento de ser caminhoneiro é suportável, o de 

deixar de sê-lo não é. [...] Todavia, é preciso destacar que, apesar de todos 

esses problemas presentes no cotidiano de trabalho, os caminhoneiros se 

dizem apaixonados pelo que fazem e muitos deles afirmam ser a realização 

de um sonho que nutriam desde a infância ou adolescência. [...] Assim, para 

alguns, dirigir é “uma terapia”, “um prazer”, “algo gostoso”. A “paixão”, o 

“gostar”, o “amor”, citados por diversos caminhoneiros, parece ser o que 

lhes concede a força necessária para superar as adversidades do dia a dia. 

(SILVA, 2015, p. 136-137) 

 

Silva (2015) traz à tona as vozes dos caminhoneiros dizendo que a “paixão” pela 

estrada é uma “doença”, sendo isto encontrado nos viajantes motociclistas, que utilizam outro 

termo: o “vírus da estrada”, com uma implicação totalmente positiva. A máxima valorização 

desse “vírus da estrada” pode estar implicada em outro termo também referenciado:   a 

mototerapia, que  surge para definir e descrever com otimismo a ação de viajar em 

motocicletas, termo que eleva a viagem de motocicleta a uma possível “terapia psicológica”.  

Encontrou-se o termo mototerapia em sites, blogs, vlogs, memes virtuais
19

 e redes 

sociais de língua portuguesa, sempre com o ideal de valorização e incentivo para comprar, 

pilotar e viajar em uma motocicleta, cujas recompensas seriam o prazer, o lazer, a fuga de 

problemas pessoais, o descanso do trabalho, a “companhia” da estrada e a “amizade” da 

                                                           
19

 São imagens com frases metafóricas que fazem parte da formação discursiva e que ecoam nos 

ciberespaços, em especial nas redes sociais, pois são replicadas com rapidez. Cada meme transmite 

uma ideologia diferenciada, mas o seu ideal é a reprodução rápida e o discurso de fácil entendimento 

(SOUZA, 2013). 
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paisagem. Para complementar a discussão, expõem-se as Figuras 31, 32 e 33 que retratam a 

divulgação do termo mototerapia virtualmente, em especial com memes, e foram captadas 

através do site de busca google, utilizando os filtros: mototerapia e imagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                               Figura 31: Meme de mototerapia 

                               Fonte: Best Riders, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 32: Meme de mototerapia 

                        Fonte: Best Riders, 2016. 
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  Figura 33: Meme de mototerapia 

  Fonte: Best Riders, 2016. 

 

As 3 (três) imagens propagam o ideal de viajar e estar na estrada, ou no “asfalto”, 

como sugere a primeira delas, que ainda indica o tempo de permanência na motocicleta como 

profilaxia, uma hora é essencial, trazendo na imagem dois elementos: a estrada e a 

motocicleta. A segunda imagem traz um desenho iconográfico de um possível terapeuta 

atendendo um paciente que usa uma motocicleta como divã, ao fundo uma motocicleta de 

modelo específico para a prática de off road e o termo mototerapia é visto na parte superior. A 

terceira imagem apresenta somente o desenho de uma motocicleta que parece buscar percorrer 

a estrada da mototerapia, tendo a frase como estrada, dando uma impressão de viver, 

experimentar com uma motocicleta o que a frase diz: “Mototerapia: uma boa viagem limpa 

sua mente, restaura a sua fé e te mostra a beleza da vida”. Deste modo é possível entender que 

a viagem precisa ser boa para limpar a mente, pois o corpo e a motocicleta irão se “sujar”. A 

fé pode ser restaurada nesses momentos sozinhos de transgressão corporal dos limites físicos 

entre idas e vindas sem acidentes e, por fim, é possível ver a beleza da vida ou do mundo 

através dos ideais de liberdade nos novos e distantes trajetos percorridos.  

Não foram constatadas discussões científicas sobre o termo, contudo chama-se atenção 

ao livro recém-lançado e escrito por Benzatti (2016) intitulado Mototerapia: vencendo o 

estresse sobre duas rodas, que é mais uma obra autobiográfica. Na obra não se discute o 

termo, mas propaga-se a ideia da “paixão” pela estrada, o abandono do automóvel e o viajar 

de motocicleta como terapia.  

Em Goiânia foi encontrado um grupo de mulheres que tiveram câncer de mama e 

juntas encontraram nas viagens de motocicletas uma terapia possível para vencer o mal-estar 

do tratamento quimioterápico e radioterápico, assim como a depressão que algumas 

apresentavam. A estrada, nessa situação, é “cura” para a doença. Outro grupo de mulheres 

motociclistas investigado na pesquisa foi o Ladies of Harley, que faz visitas às mulheres 

vitimadas de câncer em diversos hospitais goianienses. As motociclistas chegam em suas 

motocicletas, retiram as pacientes dos quartos, levam-nas até suas motocicletas para passeios 

curtos, no próprio estacionamento do hospital, participam da Campanha Outubro Rosa 

(Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama) e fazem campanhas de arrecadações e 

doações, como: de sutiãs, de cabelos, de perucas e de verbas para essas mulheres, que também 

podem encontrar na estrada uma possibilidade de lazer e festa.  
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A Figura 34 retrata mulheres vestidas de rosa, com calças e botas, três usam lenço no 

pescoço, outras três seguram seus capacetes, duas estão de colete, outra de pochete de perna 

ou bolsa com alça atravessada ao corpo, e luvas de meio dedo, são objetos vistos nesta cena 

noturna de uma visitação ao Hospital de Urgências de Goiânia. Como foi um deslocamento 

urbano de curta distância e para a divulgação de uma campanha, as jaquetas não aparecem, 

assim como a sujeira da estrada, contudo nota-se a necessidade de territorializarem através de 

símbolos, como as duas bandeiras que informam quem são e a qual clube de motociclistas 

pertencem, que é o HOG – Harley Owners Group da Chapter Goiânia, ou seja, todas são 

proprietárias de uma motocicleta de marca Harley Davidson e residem em Goiânia. Os 

sorrisos nos rostos maquiados trazem uma feminilidade à paisagem, a partir do que a 

sociedade julga ser feminino. Como complementa Swain (2000), a imagem e os sentidos 

atribuídos aos corpos não são, portanto, superfícies já existentes, sobre as quais se impõem os 

papéis e os valores sociais, são, ao contrário, uma invenção social, que frisa um dado 

biológico cuja importância, culturalmente variável, torna-se um destino natural e 

indispensável para a definição do feminino.  

Por fim ressalta-se que não foram vistos homens fazendo campanhas como essas, o 

cuidar de outros ainda socialmente parece ação feminina, daquela que tem a maternidade 

intrínseca em seu ser. Ressaltando que a estrada também é percorrida por mulheres, 

coexistindo no gênero feminino a “paixão” pela viagem em motocicleta, no sentido de ilustrar 

essa presença é que se trouxe à pesquisa essa imagem anterior e as ações que são por elas 

denominadas de mototerapia, essa terapia a partir do lazer pessoal. Assim inicia-se, neste 

momento, uma discussão acerca do lazer, especificamente a viagem como lazer. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Ladies 

of Harley em visita 

ao Hospital de 

Urgência de Goiânia  
Fonte: Goiás 

Agora, 2015. 
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2.2 O Lazer Sobre Duas Rodas 

 

A palavra lazer, de acordo com Santini (1993), começou a ser utilizada na língua 

francesa no século XIII, sendo que loisir era o termo em francês que possuía raiz etimológica 

na palavra latina licere, cuja essência é a ideia de permissão. Quando transposta na língua 

portuguesa, loisir obteve o som de lazer, e seu significado era a ausência ou o afrouxamento 

de diferentes formas de restrições, de dependência, de regras, de obrigações, de repressões ou 

de censura. Estes significados são essencialmente vistos nos viajantes motociclistas. Para 

além de um mero descanso, viajar em motocicletas é fugir das restrições urbanas de 

velocidade, das obrigações do trabalho, da dependência de percorrer os mesmos espaços todos 

os dias e nos mesmos horários, da censura imposta nas roupas, pois os motociclistas estão em 

trajes de viagem, e, por fim, são capazes de afrouxar o seu espaço-tempo e criar o espaço-

tempo da viagem. 

Ainda nesta investida etimológica, Andrade (2001) afirma que o termo lazer chegou à 

língua portuguesa através do arcaísmo lezer tendo o sentido de ócio, folga e vagar. É também 

visto como o passatempo ou tempo para se fazer alguma coisa devagar, entreter, distrair e 

recrear. Estando numa pesquisa sobre viagens em motocicletas, esse fazer alguma coisa 

devagar se insere na despreocupação com a chegada, não se trata especificamente de estar em 

alta ou baixa velocidade, mas no fato de percorrer a estrada, despreocupando-se com o ponto 

final, que geralmente é a festa, destarte “[...] há um grau de liberdade nas escolhas dentro do 

lazer, maior que nas escolhas que se faz no trabalho, no ritual familiar, na vida sócio-religiosa 

e sócio-política” (CAMARGO, 1999, p. 10). As escolhas feitas são a partir das novas 

paisagens conhecidas na viagem, decidindo-se por continuar ou parar e apreciar sobre as 

motocicletas, e do ritmo dos lugares percorridos, sem relegar o modo próprio do lazer como 

prática social: 

O lazer não é simples ato automático de prática social, porque mexe com a 

consciência individual e os sentimentos coletivos, para praticá-lo é preciso 

objetividade e subjetividade, no planejamento e no dinamismo [...] Por isso 

ninguém pode julgar a qualidade do lazer alheio, porque seus resultados 

devem ser considerados em suas relações diretas com a cultura, as 

necessidades, as conveniências, as posições pessoais e o próprio equilíbrio 

psicossomático de cada pessoa [...] A duração do tempo é real. Ele é 

passageiro e fugaz em todas as circunstâncias que marcam as pessoas e todos 

os demais seres criados em seus movimentos de desenvolvimento, 

deslocamentos e morte.  (ANDRADE, 2001, p.21) 
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Atribuir ao lazer o caráter de prática social feita através de viagens em motocicletas é 

também compreender as relações objetivas dessa ação, como planejar e ter condição para 

realizar a viagem, e as subjetivas, como o gosto por estar em deslocamento e vivenciar novas 

relações espaço-temporais que surgem nesses trajetos, outro espaço-tempo é possível.  Entre 

os entrevistados foi percebida a valorização de ver as paisagens, paisagens estradeiras, para 

tanto é preciso estar em uma velocidade mais baixa. Encontrou-se, também, a seguinte relação 

espaço-tempo: tanto as idas como vindas trazem uma velocidade aproximada e constante, não 

há desejo de chegar logo ao destino (no caso, a festa) e tão somente retornar para a casa, estar 

em movimento é o lazer, nesse sentido ele é real e fugaz, como propõe Andrade (2001). 

Para Camargo (1998) o lazer é a busca pela aventura, aventura que é a descoberta, a 

revelação de um mistério, assim, “nada recompensa mais o viajante que o belo cenário que 

repentinamente se lhe descortina [...] a viagem é a própria síntese dessa busca de aventura” 

(CAMARGO, 1998, p. 34). A viagem em motocicleta traz essa sensação de prática de 

aventura e, a todo momento, uma nova paisagem salta aos seus olhos, a rotina espacial do 

urbano nos seus trajetos cotidianos não existe, substitui-se aquela paisagem habitual pela 

novidade descortinada na viagem.  

Os viajantes motociclistas praticam as três funções do lazer propostas por Dumazedier 

(2001): função de descanso, função de divertimento e função de desenvolvimento. 

O descanso libera-se da fadiga. Neste sentido, o lazer é um reparador das 

deteriorações físicas e nervosas provocadas pelas tensões resultantes das 

obrigações cotidianas e, particularmente, do trabalho. [...] a busca de uma 

vida de complementação, de compensação e de fuga por meio do 

divertimento e evasão do mundo diferente, e mesmo diverso, do enfrentado 

todos os dias. A ruptura poderá levar, ainda a atividades reais, baseadas em 

mudanças de lugar, ritmo e estilo [...] Passamos agora à função de 

desenvolvimento da personalidade, que depende dos automatismos do 

pensamento e da ação cotidiana; permite uma participação social maior e 

mais livre, a prática de uma cultura desinteressada do corpo, da sensibilidade 

e da razão; oferece novas possibilidades de integração voluntária à vida de 

agrupamentos recreativos, culturais e sociais. (DUMAZEDIER, 2001, p. 32-

34) 

 

A primeira função, o descanso, é visto nitidamente entre os motociclistas mais velhos, 

a idade, a condição física restrita desaparece na estrada. Foi comum ver, durante os trabalhos 

de campo, indivíduos acima de 60 anos pilotando suas motocicletas, assim como uma viagem 

comum revigora, uma viagem de motocicleta revigora também as deteriorações físicas e 

nervosas, como relata o Entrevistado 12. 
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“Às vezes me perguntam até quando eu vou viajar de moto, e ai eu respondo, 

são as viagens de moto que me fazem estar vivo até hoje, e eu ando de moto 

desde os 14 anos”.  

(ENTREVISTADO 12, mecânico, 85 anos, homem) 

 

Poirier (2002) esclarece que existe uma aspiração desde a década de 30, uma ideia de 

que somente na terceira idade pode-se praticar o lazer, é como se o trabalho permeasse toda a 

vida e, na terceira idade, se recebesse como prêmio o lazer. Assim há aqueles que valorizam e 

desejam antecipar essa idade, por ser o exato recorte temporal da vida para as viagens e o 

descanso. Outros depoimentos afirmam que esse ideal da prática do lazer com idade e tempo 

específico para acontecer continuam presentes. 

“Não vejo a hora de aposentar e viajar mais”. 

 (ENTREVISTADA 13, diarista, 42 anos, mulher)  

“Quando eu aposentar, vou comprar uma Harley e sumir no mundo”.  

(ENTREVISTADO 14, metalúrgico, 36 anos, homem) 

 “Meus filhos estão pequenos ainda, mas quando crescer, eu e minha esposa 

vamos fazer a América toda”.  

(ENTREVISTADO 15, design gráfico, 45 anos, homem) 

 

A segunda função, o divertimento, é o caráter festivo, o evadir do real de forma 

despreocupada e viver com mais intensidade a viagem, junto aos seus companheiros de 

estrada, ou das novas possibilidades de amizades que podem acontecer. Cada ritual na estrada 

é um divertimento diferente, trocar o pneu se torna motivo de muitos sorrisos, e momentos 

que serão revividos oralmente nas próximas viagens. A terceira função é o desenvolvimento 

da personalidade e, como demonstra o autor, é o momento em que, através do lazer, há 

possibilidades de integração voluntária. Note-se que os viajantes em grupo estão sob as regras 

do grupo e não são dirigidos pela sua própria vontade, ou necessidade. No grupo de viajantes 

motociclistas, o indivíduo que possui maior conhecimento sobre o trajeto é chamado de road 

captain, ou capitão da estrada, é ele quem dita o trajeto, as regras são outras e o respeito a 

esse membro do comboio existe. 

Utilizou-se o termo trajeto até esse momento em negrito para, enfim, defini-lo como 

uma categoria espacial, como propôs Magnani (2002), sendo o trajeto todo o percurso 

realizado pelo indivíduo, abrangendo desde os seus deslocamentos habituais até os 

deslocamentos de lazer.  
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O termo trajeto surgiu da necessidade de se categorizar uma forma de uso do 

espaço que se diferencia, em primeiro lugar, daquele descrito pela categoria 

pedaço. Enquanto esta última, como foi visto, remete a um território que 

funciona como ponto de referência – e, no caso da vida no bairro, evoca a 

permanência de laços de família, vizinhança, origem e outros –, trajeto 

aplica-se a fluxos recorrentes no espaço mais abrangente da cidade e no 

interior das manchas urbanas. É a extensão e, principalmente, a diversidade 

do espaço urbano para além do bairro que colocam a necessidade de 

deslocamentos por regiões distantes e não contíguas: esta é uma primeira 

aplicação da categoria: na paisagem mais ampla e diversificada da cidade, 

trajetos ligam equipamentos, pontos, manchas, complementares ou 

alternativos. (MAGNANI, 2002, p. 22-23) 

 

A partir da análise feita em área urbana pelo antropólogo Magnani, pode-se determinar 

que a casa e a garagem compõem o pedaço, o ponto de referência. Contudo, os espaços 

percorridos em motocicleta, tanto para o trabalho, quanto para a casa, para o lazer e para a 

viagem em si formam o trajeto, são esses fluxos recorrentes no espaço. Nesse sentido tem-se a 

viagem como uma extensão e continuidade da vida desses indivíduos, cujos “trajetos 

habituais revelaria um mapa de deslocamentos pontuados por contatos significativos, em 

contextos tão variados como o do trabalho, do lazer, das práticas religiosas, associativas etc.” 

(MAGNANI, 2002, p. 18).  

O recorte espacial da estrada é uma parte do trajeto onde se encontra o tempo do lazer, 

sendo cuidadosamente selecionado pelos viajantes motociclistas. As estradas são espaços 

“especiais” para os que realizam a prática espacial de viajar de motocicleta, este espaço é 

também categorizado por Damatta. Para o autor, “não é preciso especular muito para 

descobrir que temos espaços concebidos como eternos e transitórios, legais e mágicos, 

individualizados e coletivos. (DAMATTA, 1997, p. 43). De tal modo a estrada é, ao mesmo 

tempo, eterna no momento da viagem e transitória quando nota-se o caráter de retorno; é legal 

e mágica quando as subjetividades são percebidas e a relação prazerosa naquele espaço é 

encontrada, atribuindo, assim, a vontade de repetir o feito; é individualizada por estar, em sua 

maioria, sozinho na motocicleta (sem a presença do(a) garupa) e também é espaço coletivo 

por estarem em grupos.  

Mello (2001) traz considerações pertinentes para complementar a ideia de escape, com 

uma justificativa para explicar o encantamento pelos deslocamentos para lazer desses 

viajantes. Para o autor, a imaginação é a força que traz a conotação de liberdade nessas 

viagens, ela é também um veículo de liberdade e condutora de escapadas temporárias; em 

meio à desatenção, ela é como voar ou ancorar em portos seguros. “Quando rodeado de 
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problemas ou instantes felizes, o indivíduo espairece, caminhando por outros mundos” 

(MELLO, 2001, p. 97). 

Ao valorizarem mais o trajeto festivo do que a chegada, a distância não se torna uma 

dificuldade, mas um atrativo, uma distância afetiva. “A afetividade manifesta-se tanto no que 

diz respeito ao gostar dos lugares como à movimentação espacial” (CORRÊA, 2000, p.33).  

Estes indivíduos estimam a estrada, a distância e o estar em movimento, estar distante de casa 

é desbravar, é buscar os outros espaços do seu trajeto, os desconhecidos e os estranhos. Nesse 

buscar está o lazer, a prática social que vai além das fronteiras afetivas, físicas e intelectuais. 

Conforme Mello (2001), o espaço estranho e ignorado encontra-se na criatividade dos 

desbravadores, na conjunção da consciência criativa e no fantástico imaginado por entre terras 

exuberantes, às vezes chamadas de eldorados, sempre remetendo a algo distante. 

Para Gallais (1977), existem três concepções de distâncias: a estrutural, a afetiva e a 

ecológica; a primeira é mais presente nas sociedades industriais e as duas últimas 

manifestaram-se com mais rigor nas sociedades primitivas. Corrêa acrescenta mais uma 

concepção de distância, a distância objetiva e a relaciona com a distância estrutural de 

Gallais, explicando da seguinte forma: “a distância estrutural pode ampliar ou reduzir as 

relações entre os lugares quando confrontada com a distância objetiva” (CORRÊA, 2000, p. 

33). As estradas, os caminhos, os trajetos e os roteiros são vistos como espaços de 

deslocamentos vinculados ao lazer pessoal e prazeroso pelos viajantes de motocicletas, 

produzindo interações espaciais diferenciadas e criando uma relação afetiva com as paisagens. 

Nesse sentido a distância objetiva se altera a partir das relações subjetivas, assim “a 

construção de cada espaço é na aparência, um fato técnico, mas na essência um fato social” 

(BERNARDES, 2000, p.244). Designar à estrada uma essência social, e não somente técnica, 

faz parte dessa leitura geográfica da subjetividade que se propõe nessa pesquisa.  

Onfray (2009) vai além desse debate sobre distância e sugere que existem pessoas que 

precisam e preferem sempre viajar, utilizando para explicar essa afirmação a Teoria da 

Viagem.  A seu ver, existem motivos específicos para determinados indivíduos gostarem de 

seus corpos em movimento pelo espaço, sempre em deslocamento, efetivamente viajando. 

Essas manifestações de corporeidade espacial fazem com que seja possível encontrar na 

sociedade sujeitos nômades e outros como sedentários. Os nômades sempre incomodaram a 

sociedade, em especial as ideologias dominantes, eles sofrem forças controladoras o tempo 

todo, inclusive forças violentas. O nômade é a gênese da errância, aquele que não se prende, 

não se domina, encontra-se ausente de casa, de terra e de solo.  
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Os viajantes motociclistas estão inseridos nas ideologias dominantes, contudo as suas 

ações, mesmo que asseguradas pelo capitalismo e nos seus tempos de lazer por ele 

estabelecidos, têm um sentido nomadismo contemporâneo: viajar de moto é recusar certos 

horários e fugir do sedentarismo que a cidade impõe, o tempo é ainda transformado em 

dinheiro, todavia com prioridade no gasto com as viagens, que são planejadas e realizadas 

durante todo o ano. Onfray apresenta uma definição para os amantes da viagem: “o viajante 

recusa o tempo social, colectivo e limitador, em proveito de um tempo singular construído a 

partir de durações subjectivas e de instantes festivos
20

 apetecidos e desejados” (ONFRAY, 

2009, p. 16). Essa interação com a estrada praticada pelos motociclistas viajantes faz parte 

dessa parcela menor da sociedade, os ainda nômades ou novos nômades. 

Maffesoli (2001), em sua obra intitulada “Sobre o nomadismo: vagabundagens pós – 

modernas”, também discute os atuais nômades. Para o sociólogo francês, contra quaisquer 

evoluções sociais, econômicas e culturais, sempre haverá nômades, são eles: andarilhos, 

peregrinos, hippies, poetas, jovens sem prospecção de futuro, desempregados, viajantes, 

desbravadores, moradores de rua e muitos que farão a tradicional volta ao mundo em diversos 

meios de transporte, além de fazerem caminhando. Esses são considerados “vagabundos” pela 

sociedade e continuam sendo vistos de forma negativa, pois estar em fluxo e em movimento 

ainda é um problema social. 

O nomadismo é totalmente antiético em relação à forma de Estado Moderna. 

E esta se preocupa constantemente em suprimir o que considera a 

sobrevivência de um modo de vida arcaico. Fixar significa a possibilidade de 

dominar. [...] O que se move escapa, por definição, à câmera sofisticada do 

“pan-óptico”. Desde então o ideal do poder é a imobilidade absoluta, da qual 

a morte é, com toda a segurança, o exemplo acabado. Pode-se mesmo dizer 

que é próprio do político, na sua preocupação de gestão e de produtividade, 

desconfiar daquilo que é errante, daquilo que escapa ao olhar. [...] A 

errância, desse ponto de vista seria a expressão de uma outra relação com o 

outro e com o mundo, menos ofensiva, mais carinhosa, um tanto lúdica, e 

seguramente trágica. (MAFFESOLI, 2001. P. 25 – 29) 

 

Entre os viajantes pesquisados, viu-se essa necessidade de estar em movimento e, em 

contrapartida, um afastar de seus familiares e amigos. Essa forma de se relacionar com a 

estrada, de vê-la além do que se é, pensando em suas funções técnicas, faz com que esses 

indivíduos sejam antiéticos, como propõe Mafessoli. Importante ressaltar que, mesmo que o 

mototurismo traga pacotes com trajetos prontos e aluguéis de motocicletas, a maioria dos 

entrevistados prefere a sua motocicleta e os seus trajetos, ritualmente escolhidos, planejados e 

                                                           
20

 Grifo da autora 
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percorridos, sem estarem sujeitos às regras espaço-temporais da indústria do turismo, esses, 

assim, continuam praticando nomadismo. Vale ressaltar um fragmento musical de Raul 

Seixas: “O caminho do reto é o torto. O caminho do verde é o cinzento” (Caminhos, Raul 

Seixas, 1986). Ser reto para estes nômades é percorrer as estradas que sempre são tortuosas. O 

correto para eles é estarem nas curvas, essas curvas que, às vezes, são remetidas ao gênero 

feminino, alusão às curvas do corpo da mulher, há uma interpretação nesse pilotar a máquina 

por essas curvas, como foi visto no Capítulo I. O verde é essa busca pela natureza, ou o fugir 

do urbano por seus trajetos de viagens. Assim para chegar ao verde é preciso transitar pelo 

cinzento, a estrada pavimentada, o asfalto. Desta maneira, para visualizar as diversas 

paisagens, é preciso mover-se nas estradas entre as manchas urbanas e adentrar esta natureza. 

Pires (2001) chama a atenção para a prática do off road
21

, o preferir viajar por estradas 

sem pavimentação asfáltica, utilizando caminhos, trilhas e estradas rurais. Há viajantes 

motociclistas que optam por percorrer estas estradas durante suas viagens, seja para ter acesso 

a uma cachoeira, ou a uma comunidade isolada pelo asfalto. O off road é também uma 

modalidade esportiva, que vai de competições em locais específicos, com obstáculos 

previamente preparados, às expedições turísticas a pontos longínquos e inacessíveis. No 

trajeto há desafios, surpresas e redescobertas. Essa é uma modalidade denominada pelo autor 

de excursão, em que os praticantes são também grandes apreciadores da natureza, daquela de 

difícil acesso. Existem paradas para visualização de formações rochosas, cachoeiras, vales e 

corredeiras, são os trajetos inóspitos, a geomorfologia da paisagem como atrativo.  

Os motociclistas do off road excursionistas, também chamados de turistas alternativos, 

acreditam praticar um ato cultural, entrando no universo do outro. Pires ainda atenta em expor 

que o off road requer romper mais os limites corporais do que os que estão nas estradas 

pavimentadas, é preciso resistência física, bom humor, prudência, sangue-frio em situações 

limites, assim como caráter observador de novos de jeitos de viver a partir de contato com 

outros estilos de vida e visões de mundo estonteantes da prosaica vida cotidiana nas grandes 

cidades.  

                                                           
21

 Off road significa fora da estrada, e é um termo em inglês utilizado para designar atividades 

esportivas, praticadas em locais que não possuem estradas pavimentadas, calçadas ou qualquer 

estrutura urbana, ou caminho de fácil acesso. O esporte praticado off road é feito por pessoas que 

buscam o contato com a natureza, e também com o objetivo de superar as dificuldades de acesso e os 

obstáculos impostos pela própria natureza, por exemplo, lama, pedras, erosões, subidas e descidas 

íngremes, alagamentos e etc. (STIGLIANO, 2000) 
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A imagem que encerra a discussão sobre o lazer na estrada é de uma viagem off road 

realizada por um grupo que possui motocicletas do modelo chopper
22

 e realiza, uma vez por 

ano, uma festa  em espaço rural do município de Bonfinópolis – GO. Para chegar até o local 

foi preciso fazer off road, percorrendo estradas sem asfalto. A Figura 35 ilustra esse momento 

de prática de off road, “o sair do asfalto e ir para o encontro com a natureza”, no momento da 

parada para averiguação da mecânica de uma motocicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Figura 35: Viajantes motociclistas em viagem off road, Bonfinópolis – GO. 

                            Fonte: Alencar, 2015. 

 

Note-se que todos os motociclistas também param, organizados em duas filas com 

distâncias seguras entre um veículo e outro, num trajeto em que há direcionamentos e 

posicionamentos ritualizados.  Atrás do comboio é visto um carro de apoio, este era dirigido 

                                                           
22

 São motocicletas customizadas e feitas a partir de partes de outras motocicletas. Este estilo de moto 

tem a filosofia de retirar tudo o que não é necessário em uma moto, daí vem seu nome que, em inglês, 

significa cortar. Geralmente não possuem banco para garupa, alforjes ou para-lamas dianteiros. Seu 

visual é bastante despojado e agressivo. O conceito de moto chopper tem origem nos Estados Unidos, 

possuem o garfo dianteiro enorme, guidão alto e tanque em forma de gota. São motocicletas de baixo 

custo de compra, produção e de manutenção, geralmente seus proprietários conhecem de mecânica e 

preferem fazê-las em suas garagens, depois conseguem a regulamentação no INMETRO – Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e no DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito, 

são também consideradas artesanais e chamadas por muitos de “motos de fundo de quintal”. 

(MESQUITA, 2008). 
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por uma mulher, cônjuge do organizador da festa. O preto e o couro se fazem presentes e as 

motocicletas apresentam-se vestidas para a viagem, com bagagens, e “sujas de estrada”, estão 

indo para a festa na qual já se encontram. 

A festa moclubista “2º Passeio Chopper de Goiânia”, ilustrado na Figura 35, é 

realizada em dois dias, sábado e domingo. O local da festa é uma propriedade privada, onde 

não existe nenhuma infraestrutura, como saneamento básico, energia elétrica, hospedagem e 

alimentação, de fato eles vão acampar ao ar livre. O necessário é levado pelos poucos carros 

de apoio, os participantes levam barracas, mantimentos, bebidas alcoólicas e aparelhos que 

funcionam com a bateria dos veículos ou baterias próprias para, assim, produzirem som e luz. 

O local do camping é ao lado de um córrego, o mesmo utilizado para banho e divertimento, é 

uma festa de retorno ao natural.  

Para Onfray (2009), essas festas se tornam espaços estranhamente propícios para 

conversar, simpatizar, trocar palavras, contar a sua vida sem complexos, sem contenções, pois 

os participantes estão entre os amantes do mesmo gosto, o de viajar, e nesta pesquisa, os 

amantes da motocicleta. Nesses espaços festivos reina uma atmosfera particular que permeia 

dois espaços, o do cotidiano e o do lazer. Há nesses espaços o afastamento da rigidez social e 

da convivência imposta, desaparecem as regras coletivas e os hábitos sociais, o viajante 

vivencia subjetividades e se torna entregue às confidências e à sensação de abandonar, 

escapar de seu domicílio. Para finalizar, Duvignaud (1983) complementa que, a escolha destes 

espaços para festa consiste na capacidade que todos os grupos humanos têm de se liberarem e 

de enfrentarem uma diferença radical, “no encontro com o universo sem leis nem forma, que é 

a natureza na sua inocente simplicidade” (DUVIGNAUD, 1983, p. 212). 

 

2.3 Rituais estradeiros: entre planos, preparos, paradas, pousos, placas e chegadas 

 

Ao observar as repetições de determinadas ações durante as viagens, as suas normas e 

regras durante o trajeto, os direcionamentos e posicionamentos espaciais dos sujeitos com 

suas motocicletas, percebeu-se um comportamento ritualístico. Toda essa gama de regras 

espacializadas entre os viajantes motociclistas realizando a viagem-festa serão denominadas 

de rituais estradeiros, com o propósito de melhor caracterizar estas festas nas estradas. Para 

tanto foram constatados e analisados 8 (oito) rituais, são eles: ritual de planejar a viagem, 

ritual de preparo da motocicleta, ritual de preparo da bagagem, ritual de partida, ritual 
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de parada, ritual de pouso, ritual de fotografar placas de localização e ritual de chegada 

na festa.  

 Para compreender estes rituais espacializados, buscou-se, a princípio, os trabalhos 

sobre rituais dos antropólogos Tambiah (1985) e Parkin (1992), na tentativa de inferir e 

realizar cada descrição ritualista existente nas viagens, as amarrações espaciais e suas 

performances corporais, estão baseadas em Zumthor (2014). 

Tambiah (1985) vê o ritual como um sistema cultural de comunicação simbólica, 

constituído de sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos. Estes atos 

sequenciados têm conteúdo e arranjo caracterizados por graus variados de formalidade, 

convencionalidade, estereotipia, rigidez, condensação, fusão, redundância e repetição. Os 

rituais estradeiros expostos a seguir trazem essa sequência ordenada e padronizada de atos, 

contudo eles obedecem certos espaços para o ordenamento, e cada ritual traz determinados 

conteúdos e arranjos. Um exemplo é a rigidez do espaço fixo na fila durante a viagem, que 

será discutido no ritual de partida, o ato de sair deste ordenamento espacial preestabelecido 

poderá ocasionar acidentes, assim a disposição espacial do indivíduo durante o ritual é 

sensível, implicando em direcionamentos e posicionamentos, como menciona Parkin. 

An implication of this view is that all rituals are in some way rites of 

passage: in other words, that they presuppose phase movement, 

directionality, and positioning. Since it is through such movements and 

positions that participants make statements both about the world and about 

the ritual itself, a further implication is that there may often arise a quality 

which keeps the ritual going and which I will call ‘agency by default’: that is 

to say, it is less that persons opt to set up and maintain these rituals than that, 

in criticizing others’ competence in bodily movement and direction, they 

may be left with the task of organizing the ritual. (PARKIN, 1992, p. 22) 

 

Parkin (1992) sugere que todos os rituais são ritos de passagem e admite que nos 

rituais há movimento, direcionamento e posicionamento no espaço, de forma que, através dos 

movimentos e posições, os participantes criam relações próprias de/com o ritual, se mudarem 

o movimento, a posição e a direção não estarão em ato ritualístico. De outro modo, há uma 

lógica espacial carregada de regularidades na espacialidade dos participantes de um ritual.  

Zumthor (2014) vê nas performances corporais ritualizadas um ordenamento de regras 

que regem, simultaneamente, o tempo, o lugar e a finalidade da transmissão para que exista 

efetivamente a comunicação entre os envolvidos no ato. O espaço é considerado pelo autor 
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um elemento essencial para a performance acontecer e para o entendimento desta, como 

expõe a seguir: 

Performance é um saber que implica e comanda presença e uma conduta, um 

Dasein comportando coordenadas espaço-temporais e fisiopsíquicas 

concretas, uma ordem de valores encarnada em um corpo vivo. [...] A 

performance se situa num contexto ao mesmo tempo cultural e situacional: 

nesse contexto ao mesmo tempo em que nele encontra lugar. [...] a 

performance não apenas se liga ao corpo, mas, por ele, ao espaço. Esse laço 

se valoriza por uma noção, a de teatralidade (sem explorar todas as 

virtualialidades), que me chegou muito tempo antes de pensar 

“performance”. [...] Quanto ao espaço, ele nos aparece como portador de 

teatralidade porque o sujeito ai percebeu relações, uma encenação.  

(ZUMTHOR, 2014, p. 42 - 42) 

 

Efetivamente o ritual acontece nos espaços específicos e com performances  inerentes 

àquele espaço específico, sendo encenadas e situadas  como propõe o autor. Desta forma, os 

rituais a seguir buscam expor toda a sequência em ordem e com padrões de movimentação, 

direcionamentos e posicionamentos espaciais em cada ritual estradeiro.   

Ritual de planejar a viagem: quando a viagem é feita em grupo, existem espaços 

escolhidos para os participantes realizarem juntos seu planejamento. Os espaços citados 

foram: bares, residências (nas garagens, nas salas, no salão de festa e no quintal), sedes de 

moto clubes, oficinas de motocicletas, lava jatos especializados em motocicletas e nas festas 

que estão participando. Foi visto que é comum um pré-planejamento para a próxima viagem 

durante as festas na qual se está e cada membro participante da viagem terá acesso às regras 

de conduta deste ritual. Goffman (2011) observa que, em todas as sociedades, as regras de 

conduta tendem a ser organizadas em códigos que garantem que todos os inseridos ajam 

apropriadamente, e enfatiza a importância dos gestos e da relação com o espaço em que a 

conduta deve ser realizada durante o ritual. 

 Se a viagem é solitária, os espaços reduzem tanto em número quanto em tamanho, são 

eles: o local de trabalho, a residência (o escritório, a sala, o quarto, a garagem e o quintal), e 

poucos buscam visitar outros espaços e se reúnem com pessoas que não farão a viagem, mas 

que podem auxiliar nesse planejamento. Os contatos são feitos, principalmente, via telefone, 

e-mail, aplicativos, como o whatsapp e redes sociais, em especial o facebook, havendo então 

predominância do virtual, o ciberespaço, e de relações semi-mediatas. 

 Nos rituais de planejamento em grupo acontecem conversas acompanhadas de bebidas 

alcoólicas, churrasco e petiscos. O som que se ouve é rock clássico internacional na língua 
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inglesa, sendo que os músicos e as bandas mais citadas foram: Creedence, Elvis Presley, 

Steppenwolf, Eric Clapton, Deep Purple, Motorhead e Scorpions. Os viajantes que fumam 

acendem seus cigarros
23

, e no momento desse ritual, o intervalo entre um cigarro e outro é 

menor. Ligam as motocicletas para fazer algum teste, acessam sites de viagens via celular, 

utilizam mapas rodoviários impressos e guias turísticos e de estradas, sendo o Guia Quatro 

Rodas mais utilizado, folheiam revistas de motociclismo, de viagens turísticas e livros 

autobiográficos com relatos e dicas de viagens. Os encontros duram, no mínimo, 30 (trinta) 

minutos e, no máximo, 5 (cinco) horas. Quando realizados durante a semana, são feitos no 

período noturno, e quando utilizam o final de semana, reúnem-se nas manhãs e tardes de 

sábado. Para a maioria dos entrevistados, o domingo foi reservado à família e ao descanso. 

Existem viagens que exigem anos de preparação, os rituais de planejamento se tornam festas 

semanais e mensais para, enfim, viajarem. A partir dessa descrição, observa-se que, quando 

não se está na estrada, planeja-se estar. 

 As mulheres pilotas motociclistas realizam os mesmos rituais, contudo a mulher que 

vai na garupa dificilmente estará presente no planejamento, ela é coadjuvante. Se o ritual 

acontecer em sua residência, a sua ação é de preparar o alimento para o momento do ritual, 

mas não participa de fato do planejamento da viagem, o seu espaço no ritual é, 

principalmente, a cozinha, o lugar da mulher na sociedade patriarcal, cujo papel é o de pilotar 

o fogão e, desse modo, como observa DaMatta, o ritual permite que se compreenda a 

sociedade “na sua ideologia dominante e no seu sistema de valores”, demonstrando 

“cristalizações” de ideais que se buscam “eternizar” (DAMATTA, 1983, p. 24). 

Ritual de preparo da motocicleta: a motocicleta, além de ser “vestida” para a festa, 

precisa de uma atenção especial às partes mecânica e elétrica. Os espaços para este ritual são 

concessionárias, oficinas, moto elétricas, moto peças, lava jatos, sedes de moto clubes 

(geralmente possuem oficinas), pequenas oficinas residenciais, lanternagens, oficinas de 

customização e garagens residenciais. Os proprietários utilizam os horários de almoço, 

organizam horários diferenciados nos trabalhos de entrada e saída, ou usam as manhãs de 

sábado. A maior porcentagem dos viajantes motociclistas entrevistados procura entender de 

mecânica e acompanha essa revisão para a viagem, poucos deixam sua motocicleta no local 

                                                           

23
 O cigarro nas décadas de 60 e 70 é um símbolo de rebeldia. Fumar significava transgredir as regras 

sociais impostas, era, sobretudo, um ato de emancipação e uma maneira de ostentar a individualidade 

que o jovem começara a adquirir. Os cigarros, “após a Primeira Guerra, sobretudo pela via do cinema, 

se tornariam os símbolos clássicos do modo de vida americano.” (SEVCENKO, 1998, p. 530). 

https://www.google.com.br/search?q=steppenwolf&start=0&spell=1
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de revisão e a buscam depois, assim estar nesses espaços, aprender e conversar sobre a sua 

motocicleta é uma ação ritualística. Importante ressaltar que, as mulheres motociclistas fazem 

o mesmo. Este ritual “é a forma pela qual o indivíduo precisa proteger e projetar as 

implicações simbólicas de seus atos quanto estiver na presença imediata de um objeto que 

tenha um valor especial para ele” (GOFFMAN, 2011, p.60).  

  A partir desse ritual foi possível perceber que a motocicleta com mais tempo de uso 

requer maior repetição e cuidado nesse ritual, diferentes das novas que requerem rápidas 

revisões e lavagens. Preparar a motocicleta é um ritual de menor tempo e geralmente antecede 

o período próximo da viagem, máximo de um mês, diferente do ritual de planejar que se 

estende anualmente. Há festa nos espaços de preparo, encontrou-se em lava jatos e oficinas o 

consumo de bebida alcoólica, em especial a cerveja, e som ambiente com o rock clássico. Nas 

sedes de moto clubes, a festa contém mais elementos e ultrapassa a temporalidade da manhã e 

tarde dos sábados, estendendo-se à noite.  

Ritual de preparo da bagagem: neste ritual acontece a passagem do coletivo para o 

individual, torna-se deslocamento para compra e aquisição de acessórios de segurança e 

vestimentas específicas para viajar. Contudo esse ritual de preparar a bagagem é feito a partir 

de espaços internos da residência, como quarto (local onde estão as vestimentas), dispensa, 

escaninho, quarto de guardados e vai até a garagem. É um ritual sem muitos deslocamentos e 

movimentações espaciais, é feito sozinho, “ritual individual”, como questiona Maia (2010), 

ou com os dois participantes, metaforicamente, o piloto e a moto; é ainda um ritual silencioso, 

sem consumo de bebida ou comida, com cigarro (menos que no ritual de planejar), cheio de 

reflexões, ansiedades, planos e desejos. Mochilas e alforjes são colocados, retirados e 

recolocados buscando o conforto do motociclista e a segurança da bagagem ao prendê-la à 

motocicleta. Sua temporalidade compreende-se, no máximo, dois dias antes da viagem, 

contudo ressalta-se que, a maioria dos viajantes informou praticar esse ritual na noite que 

antecede a partida. Neste momento os outros desaparecem e o ritual individual acontece.  

Rituais de partida: o horário escolhido para este ritual é geralmente 5 (cinco) horas 

da manhã, poucos entrevistados citaram sair após ou antes deste horário, pois ver o sol nascer 

pilotando na estrada é uma ação dentro deste ritual. Há quem faça orações e peça proteção ao 

seu Deus e aos santos de devoção, outros mentalizam uma boa viagem, entre os católicos foi 

citado o ritual de acender vela próxima à imagem de algum santo ou Nossa Senhora, sendo 

Nossa Senhora Aparecida citada mais vezes, lembrando que isso é feito nas residências. Entre 

os que moram com cônjuges, filhos ou pais há o momento de despedida. Entre os cristãos 
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protestantes, o ritual de partida também ocorre em suas igrejas, as motocicletas são colocadas 

dentro ou à frente da igreja e recebem as bênçãos dos pastores para seguirem viagem, nesse 

momento acontece o moto culto de benção para a viagem e, no regresso, o moto culto de 

agradecimento por uma viagem bem feita, aquela que não houve acidentes e problemas 

mecânicos. Hatzfeld (1993) lembra que, mesmo nos rituais solitários, em “que somos os 

únicos autores, aquelas práticas semi-secretas, aquelas superstições [...] tem algo de social” 

(HATZFELD, 1993, p. 125) e isto pode ser observado nestes rituais. 

A Figura 36 é um convite para um desses rituais expostos, o Moto Culto. O convite foi 

encontrado em um site específico de viagens de motocicletas e traz a imagem do asfalto com 

rachaduras, conotando a possibilidade de precisar de um auxílio divino para essa estrada, que 

também pode ser a vida. Utilizando metáforas e não necessariamente a estrada de fato, 

apresenta o brasão do moto clube evangélico Esquadrão de Cristo e os símbolos da Igreja 

Protestante do Evangelho Quadrangular vazados pela cor amarela, como a cruz (Cristo), a 

pomba (Espírito Santo), o cálice (Sangue de Cristo e cura) e a coroa (o reinar de Cristo 

eternamente), decodificação informada por Wulfhorst (1995). 

 

Figura 36: Convite para Moto Culto, Anápolis – GO. 
Fonte: Best Rider, 2015. 
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Se a viagem for realizada em grupo, existe o local escolhido e específico para o ritual 

da partida, se forem membros de moto clube, o local é a sede, e, se não, os locais citados 

pelos depoentes foram: postos de combustível, trevos e entroncamentos localizados 

estrategicamente nas “saídas” da cidade, próximos à estrada onde se iniciará o trajeto da 

viagem-festa. Na preparação de uma viagem existem comportamentos festivos, que vão desde 

a escolha do trajeto, dos locais de parada, do local final, dos “parceiros de estrada” até os 

cuidados com a motocicleta e a “bagagem”. Esse comportamento festivo é baseado na 

definição de Durkheim “o homem é transportado fora de si, distraído de suas ocupações e 

preocupações ordinárias” (DURKHEIM, 1996, p. 417).  

Quando os viajantes estão presentes começa a formação do comboio: o capitão de 

estrada e o batedor já foram previamente definidos e os outros vão se organizando entre esses 

dois membros. Estando todos os viajantes posicionados espacialmente, o capitão da estrada 

levanta o braço e gira fazendo movimentos circulares solicitando o ligar das motocicletas; os 

demais as ligam, aceleram, regulam a aceleração e os retrovisores. Esta parte do ritual perdura 

de 1 a 3 minutos e, a seguir, o capitão da estrada confirma se os viajantes estão prontos 

através de sinais com braços e mãos para, enfim, sinalizar a saída. De braço erguido, 

movimenta-o em direção à estrada e partem. Parkin (1992) exara que, o ritual é uma 

alternativa de um mundo sem palavras, os gestos corporais em performance ritualística são a 

comunicação predominante entre os participantes, o que é exemplar nesta etapa que se 

estende do posicionamento em fila à partida. 

A Figura 37 ilustra uma parte do ritual da partida, as motocicletas estão espacialmente 

organizadas em duplas, o capitão da estrada vira seu corpo em direção aos membros 

enfileirados, sinaliza com o braço erguido e o dedo polegar levantado, em sinal de positivo
24

, 

a fim de confirmar se os motociclistas estão prontos para a partida. Nota-se que a maioria dos 

motociclistas também se vira para trás, a preocupação com o grupo é essencial nesse 

momento, pois todos devem saber que estão partindo, isso evita acidentes, as viseiras dos 

capacetes ainda encontram-se levantadas, para só então iniciarem a viagem. 

                                                           
24

 O sinal de positivo representado pelo dedo polegar possui origem na Inglaterra no Século XIX, 

quando duas pessoas molhavam o dedo polegar e apertavam um contra o outro, afim de selar o 

compromisso. Posterior a isso, foi o dedo utilizado para assinar, quando não sabiam escrever. O 

levantar desse dedo é dizer que está ciente da situação, que ela está correta e de seu acordo. (PIRES, 

2010) 

 



120 
 

 

Figura 37: Ritual de partida, BR 153, Goiânia – GO. 
Fonte: Best Rider, 2015. 

 

Rituais de paradas: existem diferentes motivos que fazem acontecer os rituais de 

paradas, entre eles foram os mais citados: alimentação, necessidade fisiológica, descanso, 

abastecimento das motocicletas, visitação de ponto turístico, visitação de moto clube amigo e 

manutenção da motocicleta - neste último incluem trocas de óleo, de pneu e conserto de 

algum problema que não era previsto.  

Enfatiza-se que, os motivos para a parada são habituais, mas a parada é ritualizada, por 

isso considera-se um ritual estradeiro. Citaram-se também as paradas em áreas de fronteiras e 

em placas informativas do exato local em que estão a fim de fotografar e registrar a passagem 

naqueles pontos do trajeto. Quando em grupo, a parada é sinalizada com seta e através de 

gestos corporais, braços ou pernas sinalizam e iniciam o ritual. Esses sinais são 

preestabelecidos e reconhecidos por todos do grupo.  

A Figura 38 demonstra a Carta de Sinalização Internacional de Comunicação entre 

Motociclistas quando realizam viagens em grupo. Nesta Carta, as movimentações dos corpos 

são reguladas durante a viagem, com braços e pernas “falando” e informando sobre o trajeto.  
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Figura 38: Carta de Sinalização Internacional de Comunicação entre Viajantes Motociclistas em grupo 
Fonte: Best Rider, 2015. 

 

A partir dos trabalhos de campo, foi percebido que os sinais não são os mesmos para 

todos os grupos, muitos modificam, criam os seus próprios sinais, contudo eles usam os sinais 

de uma forma ritualística que garante maior segurança nas estradas e evita as colisões entre 

motociclistas do mesmo grupo de viagem e outros acidentes. Uma parada deve ser 

previamente sinalizada, desde a diminuição da velocidade até a direção para realizar essa 

parada e o seu local exato de ocorrência.  

Nesta imagem, nota-se que, para cada tipo de parada existe um código específico, 

assim a Carta de Sinalização confirma certo comportamento ritualístico nas estradas, esta 

carta não é legalizada, cada grupo decide os seus sinais, é um exemplo de sinais encontrados, 

por isso o caráter ritualístico, os sinais existem e fazem parte da performance, com feições 

ritualísticas para organizar espacialmente o grupo na estrada, este organizar são os 

posicionamentos e os direcionamentos espaciais ocorridos durante o ritual, como propõe 

Parkin (1992).  

Entender como são feitas as paradas e por quem elas são escolhidas foi fator essencial 

para a compreensão desse ritual. O primeiro motociclista do comboio é o capitão da estrada, 

membro do grupo que mais conhece o trajeto e que fará as primeiras sinalizações gestuais que 

serão repetidas pelos consequentes até que o último seja informado, são movimentações 

reguladas por rituais, legalmente este tipo de parada não precisa existir. Ele pode parar por sua 

própria decisão e receber avisos de outros membros que necessitam parar, este aviso é dado 



122 
 

diretamente para o capitão da estrada. O capitão da estrada é o indivíduo que cuida da 

manutenção das regras vigentes durante este ritual, como exemplifica Goffman: 

Quando um indivíduo se envolve na manutenção de uma regra, ele tende a 

também se comprometer com uma certa imagem do eu. No caso de suas 

obrigações, ele se torna, para si mesmo e para os outros, o tipo de pessoa que 

segue essa regra particular, o tipo de pessoa que naturalmente esperamos que 

o faça. (GOFFMAN, 2011, p. 540) 

 

Duas formas foram vistas para avisar sobre a parada ao capitão da estrada:  a primeira 

é quando o viajante motociclista que deseja parar sai da fila pela esquerda, aumenta a 

velocidade e vai até o primeiro membro e sinaliza o desejo de parar; nesse momento, estando-

se em velocidade alta, de capacete e com o barulho dos motores das motocicletas, é 

impossível ouvir e o sinal gestual é essencial. A segunda forma é sinalizar chamando o 

batedor, último membro do comboio que possui a motocicleta com maior cilindrada, o 

batedor vai até o viajante que deseja parar, é avisado e segue até o capitão de estrada para 

avisar sobre a parada. Os sinais gestuais são de extrema importância para o ritual acontecer, 

“os gestos contêm forças reveladoras de um poder de persuasão impossível para a palavra. Ele 

põe em jogo todos os sentidos não só de quem o executa, mas também de quem o observa” 

(SOARES, 2001, p. 111).  

É importante ressaltar que, o batedor é o viajante com mais habilidade motociclística. 

Lembra-se que, o ritual de parada é feito com motocicletas em movimento e com velocidade 

média de 120km/h, qualquer erro seria gravíssimo, podendo acarretar em acidentes, vê-se 

neste ritual uma forma de zelo pela vida dos pilotos. Quando Maia (2010) enfatiza que os 

rituais são realizados com emoção, este é um momento ritualístico preenchido por emoção, 

não diz muito, mas há gestos e movimentações que visam o cuidado com todos do comboio, 

praticados em alta velocidade. O batedor naquele momento se sente valorizado e importante, 

seu desenvolto no ritual é primordial para a manutenção da viagem festa. “Nos rituais, mais 

do que em outras instâncias da existência humana, as emoções são fundantes, incontornáveis e 

alteram a qualidade do mundo” (MAIA, 2010, p.101).  

Hannertz (1962) lembra que, não é contraditório que esse partilhar de emoções e 

sensibilidades seja efêmero, como geralmente acontece ser. Conforme os interesses do 

momento, conforme gostos e ocorrências, o investimento passional irá conduzir determinado 

grupo. Gosto e sensibilidade fazem parte do universo das subjetividades, permeiam “a 
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conquista do presente podendo assim ser entendidos como elementos constitutivos deste 

cimento que aglutina os indivíduos em grupos” (AMARAL, 1992, p. 03).   

O gosto por estas viagens e os comportamentos ritualísticos confirmam este universo 

subjetivo, cada espaço na estrada é estritamente respeitado, mesmo estando em movimento 

existem posições fixas, a saída desta posição regulada por direcionamentos deve ser 

sinalizada, ações no espaço que confirmam novamente o caráter ritualístico nas viagens de 

motocicletas. 

A parada precisamente acontece quando o primeiro piloto do comboio indica o local 

para parar. O espaço de estacionar é escolhido com tamanho específico para que comporte 

todas as motocicletas do grupo, pois nelas ficarão os capacetes, as chaves nas ignições e as 

bagagens. Aquela ordem criada no início do ritual de partida é obedecida durante todo o 

trajeto e, ao pararem, buscam repetir a mesma ordem da estrada. Assim a fileira na estrada em 

movimento é a repetida no ritual de estacionar e, quando estacionadas as motocicletas, estas 

ficam postas em posição de saída, sempre com parte dianteira para a estrada, pois, segundo os 

motociclistas, isto facilita a saída, evita excesso de manobras e colisões entre outras 

motocicletas. A Figura 39 elucida o momento do ritual de parada em um pátio de posto de 

combustível, em que todas as motocicletas foram estacionadas com a parte dianteira de frente 

para a estrada, obedecendo uma linha reta imaginária no parar. O capitão da estrada é o 

primeiro piloto à direita da foto e o batedor o último, obedecendo a mesma posição espacial 

ritualística da estrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Ritual de parada 
Fonte: Best Rider, 2015. 
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Exatamente nestas paradas, foi percebida a presença de um membro que fica 

“vigiando”/cuidando das motocicletas, enquanto os outros fazem suas atividades naquela 

parada específica, depois há troca desse membro cuidador. O motociclista cuidador é o mais 

novo em idade, mais novo em experiência de viagem motociclística e recém adentrado 

naquele específico grupo. O cumprimento desta tarefa compõe um rito de passagem e faz 

parte do ritual de agregação ao grupo, mesmo que tal grupo não seja um moto clube e, sim, 

composto por viajantes amigos. De outro modo, o rito de vigiar as motocicletas é a 

liminaridade, em que o participante no ritual, seja ele individual ou coletivo, permanece num 

estado relativamente estável, “o limiar é a transição e caracteriza-se por três fases: separação, 

margem (ou límen, significando “limiar” em latim) e agregação” (TURNER, 1974, p. 116). 

Em virtude disto, o motociclista em fase liminar tem direitos e obrigações predefinidas e 

estruturais perante os outros do grupo, se comporta de acordo com certas normas costumeiras 

e padrões éticos e espaciais daquele ritual específico.  

O abastecimento de todas as motocicletas é feito também por esse membro e a maioria 

dos frentistas de postos de combustíveis conhecem esse rito, deixando para receber o 

pagamento posteriormente. Féral (2012) atenta que, a percepção do espaço visual passa pelo 

reconhecimento dos deslocamentos, dos movimentos, das ações daqueles que nele tomam 

lugar, confirmando aquilo que os físicos nos ensinaram: que o sentimento do espaço nos é 

dado mais pelo deslocamento dos corpos, uns em relação aos outros e por sua inter-relação do 

que pelas imagens vistas. Esse reconhecimento implica o esquema corporal do sujeito, uma 

vez que o espectador calcula esse espaço, sente-o, experimenta-o em seu próprio corpo. 

 Os motociclistas informaram que há uma preocupação em comer pouco, para não 

terem sonolência na viagem. As paradas para almoço possuem tempo para um possível estar 

(descanso após o almoço, “tirar um quilo”), são evitadas paradas para lanches e a alimentação 

na viagem é feita em paradas ritualizadas para café da manhã, almoço e jantar, esta última é 

feita no local onde irão dormir. Notou-se que viajar no período noturno é evitado, o horário de 

parar é, no máximo, às 18 horas.  

 Por fim param-se também para as necessidades fisiológicas, e todo o ritual de parada 

acontece, o indivíduo que deseja parar avisa o batedor, que percorre a fila e avisa o capitão de 

estrada, este escolhe o local de parada, sinaliza e a parada então acontece. Para os homens 

motociclistas urinarem, não são escolhidos locais específicos, mas para mulheres, sim. Maia 

(2010) lembra que, o ato de “mijar em pé” com o pênis à vista pública continua afirmando a 

masculinidade, enquanto o corpo feminino continua condenado ao âmbito da privacidade, 
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consequentemente às cabines fechadas, e para as mulheres motociclistas os espaços são “atrás 

da moita” na estrada, banheiros de postos de combustíveis, e as mulheres garupas causam 

modificações comportamentais nestas paradas, é preciso afastar do grupo, para não 

“desrespeitar” as mulheres do comboio.  

Rituais de pouso: esse ritual possui a seguinte relação espaço-temporal relacionada ao 

período noturno e em locais específicos para o descanso, como: hotel, pousada, albergue, 

residência de parente ou amigo, sede de moto clube, pátio de posto de combustível e, também, 

“à beira da estrada”. Entre os entrevistados foi visto que poucos reservam hospedagens, e este 

depoimento explica o motivo desta atitude:  

“Não gostamos de ter horários na estrada, se reservamos e se acontece 

algum imprevisto temos que correr ou perder a reserva, é melhor chegar na 

cidade que planejamos dormir e procurar um lugar, geralmente os mais 

baratos, é só pra passar uma noite”.  

(ENTREVISTADO 16, 43 anos, agrônomo) 

Ao escolherem hotel, pousada ou albergue, viu-se que é comum dividirem quartos.  

Lembraram que os parceiros que “roncam” dormem sozinhos, é uma regra vista em todos os 

grupos pesquisados, percebe-se, assim, um zelo para com esse descanso, o ritual de pouso é 

algo sagrado e respeitado, como informou Giddens (1991) acerca de um conjunto de práticas 

com uma qualidade sacramental, ou uma sacralidade percebida através dos atos simbólicos 

dentro de um ritual. Como a maioria dos viajantes leva barraca e objetos para acampar na 

festa, é comum escolher o pátio de postos de combustível para este ritual, prática tradicional 

dos caminhoneiros. Entretanto, fazem uma fronteira de proteção às barracas e colchonetes 

com as próprias motocicletas, circundando o espaço para o pouso. Quando ocorre algum 

imprevisto ou “escurece” estando-se a mais de 50 km da próxima cidade, escolhem dormir na 

estrada, ou à beira dela, utilizando o mesmo material para o camping da festa. 

Outra norma vista nesse ritual é que todos os viajantes do grupo devem dormir no 

mesmo espaço, seja ele qual for, assim, para não desclassificar os que não podem pagar por 

hospedagens, buscam aquelas menos dispendiosas, como informou o Entrevistado 16. A 

norma é nítida e incontestável, só ficam onde todos puderem ficar. Após a confirmação desse 

espaço, tomam banho e vão jantar, muitos ingerem bebidas alcoólicas nesse momento, brindes 

são feitos e as palavras mais ditas nesse momento são: “boa estrada”, “boa viagem”, 

“liberdade” ou apenas o nome do moto clube. Mas o deitar “cedo” para continuar a viagem 
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às 5h é sempre lembrado. Importante ressaltar que, a ingestão de álcool não acontece em 

outros momentos da viagem, é um ritual específico, momento também para conversar sobre o 

trajeto daquele dia, sorrir, descontrair e falar muito sobre suas motocicletas e as paisagens 

percorridas. Mesmo que pareça um contrassenso, ter custos com os preparativos para a 

viagem, com as motocicletas e os acessórios, foi visto indivíduos que não podem pagar 

hospedagem.   

Ritual de fotografar placas de localização: no decorrer da pesquisa, recorrendo-se à 

internet, em especial às redes sociais facebook e instagram, aos livros autobiográficos e às 

revistas de motociclismo e mototurismo, notou-se uma prática rotineira: parar em placas de 

localização nas estradas, fotografar e divulgar essa foto como prova de ter estado naquele 

determinado local. As placas informativas mais presentes nessas fotografias foram as de áreas 

fronteiriças, limites entre estados brasileiros, limites entre os países vizinhos, podendo-se 

concluir que, as fronteiras são locais de parada e os pontos do trajeto mais fotografados. Para 

além de um registro comprobatório de estar naquele recorte espacial, a fronteira traz outros 

significados próprios de seu espaço. Martins (1997) afirma que a fronteira, à primeira vista, é 

o lugar do encontro, a um só tempo é o lugar de descoberta do outro, e de desencontro. O 

desencontro e o conflito são decorrentes das diferentes concepções de vida e também das 

visões de mundo particulares de cada ser. Nas fronteiras os desencontros são mais fortes, pois 

firmam as relações espaço-temporais nestas áreas limiares. O desencontro nas fronteiras é o 

desencontro de temporalidades históricas, a fronteira está, portanto, nos homens. Não 

obstante, os viajantes motociclistas possuem uma relação subjetiva com esses espaços de 

fronteiras. As placas de fronteiras afirmam o desencontro com sua própria realidade, elas são 

“geossímbolos”, termo de Bonnemaison (2002), que confirmam a distância do seu trabalho, 

da sua realidade rotineira, assegura o seu deslocamento espacial. “O geossímbolo pode ser um 

lugar, um itinerário
25

, uma extensão que, por razões políticas, religiosas ou culturais, aos 

olhos de certas pessoas e grupos étnicos assume uma dimensão simbólica que os fortalece em 

sua identidade” (BONNEMAISON, 2002, p. 99). 

Almeida (2005) compreende a fronteira como uma categoria ambígua e de pouca 

discussão na geografia. Como qualquer outro limite social, a fronteira separa e delimita nossa 

realidade de outras realidades. Neste sentido, pode-se interpretar que, as placas constituem o 

contato físico com outras realidades, distantes das suas realidades cotidianas, é o ponto fixo 

                                                           
25

 Grifo da autora para ressaltar a ideia de trajeto, as placas vão formando o itinerário da viagem. 
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no trajeto da aproximação de um mundo até então desconhecido, ausente de suas referências 

espaciais e culturais.  

 As imagens seguintes ilustram esse ritual tão valorizado entre os motociclistas, que 

parte de um espaço físico, a área de fronteira demarcada por uma placa informativa, e vai para 

o ciberespaço, a fim de divulgar e confirmar a distância percorrida como um fato heroico, de 

pessoas que quebram paradigmas sociais de fixação e se movimentam por lazer. Para Levy 

(2000), o ciberespaço evidencia a ruptura com o sentido único e com as identidades fixas. 

Monteiro (2006) complementa que, o ciberespaço é uma máquina semiótica com os signos em 

constante fluxo, em permanente desterritorialização. O ciberespaço dá continuidade aos ideais 

de movimento e nomadismo no espaço, intrínsecas na viagem de moto que se estende ao novo 

espaço, agora virtual, o ciberespaço. 

 

Figura 40: Ritual de fotografar placas de localização/Motociclista goiano na Região do Atacama, Chile. 

Fonte: Tavares, 2015. 

 

A Figura 40 ilustra o ritual realizado no Deserto do Atacama, no Chile, de um 

motociclista goiano que ergue os braços. Em um dos braços o capacete afirma que estava de 

motocicleta e no outro sinaliza com os dois dedos levantados, formando um “V” de vitória
26

 

                                                           
26

 Levantar o dedo indicador e o anelar em forma de V foi um símbolo gestual muito divulgado na 

década de 1960, adotado pelos hippies em protestos nos Estados Unidos, o gesto representava a vitória 
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pela distância percorrida, pela transposição de fronteiras, pela própria viagem. Nesta imagem 

o sorriso dá lugar ao semblante de cansaço, denotando a longa estrada, ressalta-se ainda que, 

há uma vantagem em estar em outro país, ultrapassar a fronteira nacional, este é o feito 

retratado nesta imagem. 

  As Figuras 41 e 42 são fotografias tiradas próximas às placas de localização, 

geossímbolos localizados especificamente em fronteiras para informar esse ultrapassar de 

realidades. A primeira é uma fronteira interestadual brasileira, notam-se os braços abertos e a 

mulher se encontra nas costas de um homem, trazendo a supremacia masculina, em “carregar” 

a mulher “literalmente” até aquele espaço. A outra demonstra cinco viajantes motociclistas, 

homens, em fronteira internacional, Paraguai e Brasil, que se abraçam para demonstrar que 

chegar até aquele espaço foi uma ação conjunta. Os sorrisos em ambas as fotos elucidam o 

divertimento presente neste ritual. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          Figura 41: Placa de fronteira interestadual 

          Fonte: Best Rider, 2015. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
da paz sobre a guerra do Vietnã. Porém fazer um V com as mãos não é invenção estadunidense. A 

grafia da palavra vitória começa com essa letra em grande parte das línguas de alfabeto latino, e o 

sinal já era feito para comemorar conquistas nas guerras.  (CESAROTTO, 2012)  
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                                Figura 42: Placa de fronteira internacional 

                                Fonte: Best Rider, 2015. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 43: Placa na estrada rastro de serpente 

                                Fonte: Carvalho, 2016. 
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Para complementar a discussão sobre esses rituais, traz-se uma mulher viajante 

motociclista. A Figura 43 é uma foto captada na placa que simboliza o trajeto conhecido 

como o Rastro da Serpente, apelido dado para as rodovias SP-250 e BR-476, que unem os 

Estados brasileiros de São Paulo e Paraná, área de fronteira interestadual; tem esse nome pela 

quantidade de curvas e dificuldade em percorrê-la, são 260 km, com mais de 1200 curvas, 

como informa Martinez (2013).  

Esta viajante motociclista reside em Goiânia e foi até Curitiba em sua motocicleta. 

Para demonstrar a sua conquista, ela abre os braços expondo a bandeira de seu clube feminino 

de motocicletas, informando às outras pilotas que ela as representa naquele espaço. A 

bandeira traduz a seguinte subjetividade, “vocês também estão presentes”, o sorriso discreto 

acentua o cansaço e a seriedade respeitosa para com o ritual, a motociclista se posiciona entre 

a placa e sua motocicleta devidamente vestida para a viagem. 

Ritual de chegada na festa: este ato tem a conotação de ritual por obedecer regras e 

movimentações na relação espaço-temporal de chegada à festa de maneira dramatizada. Foi 

visto que os viajantes vão diretamente para a festa, mesmo tendo hospedagem reservada fora 

do espaço festivo, a primeira parada é a festa. A mesma formação do comboio de estrada 

adentra à festa. Na entrada ou portaria sempre há um responsável para indicar qual espaço na 

festa está reservado para aquele grupo e estas reservas são feitas antecipadamente com os 

organizadores da festa. Entra-se em comboio, percorrem a festa em suas motocicletas e 

param. Os motociclistas sozinhos geralmente decidem o local de parar, mas ambos retiram os 

capacetes, as jaquetas e as luvas e vão cumprimentar o organizador da festa e os “amigos de 

estrada”, dando “uma volta” pela festa demonstrando a sua presença, este rito perdura até 2 

horas, para então preocuparem e organizarem o local de dormir.  

Nas duas festas-campo, Evento Biker da Cidade de Goiás e Parada Obrigatória em 

Morrinhos, foi visto que, determinados motociclistas que vieram de longas distâncias (mais de 

2.000 km), inclusive de outro país, e grupos de viajantes amigos dos organizadores recebem 

homenagens na chegada. A festa toda é avisada através de equipamentos sonoros e as entradas 

desses participantes são acompanhadas de música especial ou palmas. Especificamente no 

Evento Biker da Cidade de Goiás, foi posicionado um motociclista, a pedido do organizador, 

na “entrada” da cidade, este vai avisando quem está chegando, para que as homenagens sejam 

preparadas e o ritual de chegada se concretize. Com o intuito de exemplificar, viu-se que o 

moto clube Hells Angels – Chapter de Goiânia teve uma entrada “triunfal” e ritualizada, em 

que os participantes da festa pararam as suas ações e fizeram um corredor humano para vê-los 
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entrar, ao som da música considerada por eles o hino internacional do moto clube Hells 

Angels, “Angels Never Die” de Peter Fonda, composta em 1986. Note-se que este grupo é 

amigo do organizador da festa e há 4 edições este ritual se repete. 

 Para finalizar esse capítulo, traz-se para debate as vozes dos motociclistas durante o 

ritual de chegada na festa, estas vozes possuem o intuito de confirmar a valorização do lazer e 

da festa consumada a partir de quando se está na estrada. A metodologia de entrevista foi 

utilizada no momento exato da entrada destes indivíduos na festa, muitos estavam ainda sobre 

suas motocicletas, “sujos de estrada” ou haviam estacionado recentemente. Percebeu-se a 

emoção ritualística aguçada e perguntou-se: por que viajar de moto? 

1. “Tenho liberdade, responsabilidade e comunhão com o grupo”  

2. “A melhor sensação de liberdade! Pareço um pássaro, uma 

águia”. 

3. “Para esquecer os problemas, faço isso tem 15 anos”. 

4. “Sensação de liberdade. Fora stress! Tive contato com a 

natureza e com várias paisagens”. 

5. “É minha forma de fazer higiene mental. Cura tudo! Sara 

tudo!” 

6. “Viajar de moto? É por que é o único jeito de viajar de 

verdade”. 

7. “Por que gosto do vento batendo na cara, posso abrir os braços 

e sentir liberdade”. 

8. “Por que é minha forma de viver e não sobreviver” 

9. “Corre óleo nas minhas veias, pergunta para o passarinho o 

que é voar!” 

10. “Adrenalina! O que eu sei, o que sou, a estrada me ensinou!” 

11. “Sensação diferente, liberdade diferente”. 

12. “Para fugir de casa” 

13. “Lugares, cheiros, curvas, pessoas... é terapêutico”. 

14. “Uma mistura de amor e liberdade” 

15. “É viajar com meus dois amores”, neste momento o 

motociclista apontou para a esposa e para a motocicleta. 

16. “Pra fazer companhia para o meu marido”. 

17. “A minha moto são as asas que Deus me deu”. 
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No decorrer de 2 (duas) horas presenciando o ritual de chegada na Festa Motoclubista, 

Evento Biker de Goiás, em agosto de 2014, notaram-se que somente 3 (três) mulheres 

entraram, sendo 2 (duas) como garupa, acompanhando seus esposos, e uma pilotando; as três 

últimas frases apresentadas delatam este cenário. Na frase 15, a voz é a do homem, a mulher é 

chamada de amor, mas tem o mesmo valor que a motocicleta, a voz da segunda mulher, na 

frase 16, traduz uma ação sem desejo, estar na festa é uma prática do “marido” e vivida 

também por ela, pelo direcionamento do acompanhar. A última frase é de uma mulher 

motociclista, antes de sua voz, um largo sorriso, uma alegria de ser entrevistada por uma 

mulher, suspiros e um breve momento de silêncio antes de dar voz à frase que resume a sua 

viagem festa, “A minha moto são as asas que Deus me deu”, com conotação de liberdade, foi 

a única a falar de uma divindade, e viu-se transgressão naquele corpo, rompendo, assim, os 

padrões masculinos de lazer. Viajantes motociclistas mulheres ainda são particularidades 

entre as festas motociclistas e motoclubistas. 

Entre as demais frases, a liberdade foi o termo que mais se repetiu, e quando não está 

presente utilizam metáforas que remetem a isso, como animais (águia, pássaro, asas) e braços 

abertos. A estrada é vista como fuga da casa, da rotina e dos problemas, ela por si realiza 

limpeza, produz adrenalina, ensina e atua como remédio curador, dito como terapêutico.  

Por fim, os motociclistas personificam a motocicleta e maquinizam o homem, ao 

ponto de “correr óleo em suas veias”, seu corpo é a extensão da motocicleta, e viajar em festa 

só é possível de motocicleta, “é o único jeito de viajar”, e este jeito os fazem viver e não 

sobreviver. Contraditoriamente à ideia de liberdade, os rituais expostos os fazem estar 

“presos”, a partir de movimentações corporais e gestuais reguladas, assim como a motocicleta 

também não pode seguir livremente, as regras ritualísticas as colocam numa trama espacial 

em movimento, a liberdade se torna ilegítima. 

A Figura 44 vem encerrar esse capítulo demonstrando três momentos em que a 

ritualidade existente na festa da estrada regula e posiciona os corpos e as motocicletas, 

reforçando, assim, o caráter de ilegitimidade da liberdade.  

Na imagem divulgada em redes sociais em comemoração aos 30 anos de um moto 

clube de Goiânia, Vikings MC, nota-se uma parte do ritual de parada, com a presença do 

capitão da estrada posicionado à frente do comboio e toda uma ordem espacial para o instante. 

Há distância e posicionamento específicos nas duas filas que se repetem quando estão na 

estrada, como pode ser visto na segunda imagem, concluindo, assim, que a posição dos 
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viajantes motociclistas criada durante o ritual de partida se repete em todo o trajeto. Estar de 

costas é posição em que sua identidade grupal pode ser vista com mais facilidade, tanto na 

estrada, tendo os coletes por cima da jaqueta, como em uma pose para fotografia, onde o 

brasão do moto clube, seu símbolo identitário, precisa ser mais evidenciado que suas faces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Posicionamentos e direcionamento corporais 

Fonte: Vikings, 2016. 
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CAPÍTULO III 

“FESTAS MAIORES”:  

EVENTOS DE MOTOCICLISTAS NO ESTADO DE GOIÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 45: Festa Motoclubista: Evento Biker da Cidade de Goiás- GO – 17ª Edição, 2013.  

 Fonte: Mesquita, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46: Festa Motociclística: Parada Obrigatória em Morrinhos – GO, 10ª Edição, 2014.  

Fonte: Parada Obrigatória, 2013. 
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Chegam-se neste capítulo as “festas maiores”, as festas motociclísticas e as 

motoclubistas. Para isso, foi preciso compreender os preparativos das viagens-festas, desde o 

acesso às primeiras informações, via convites, a preocupação com as vestimentas do 

motociclista e da motocicleta, até a revisão e outras providências tomadas em casa, nas 

garagens e nas pequenas oficinas - temas abordados no primeiro capítulo. Posterior a isso, 

discutiu-se a viagem como lazer e festa na estrada, visando entender esta relação de “paixão” 

para com a estrada, a distância e o estar em movimento. Neste percurso, o sentido festivo foi 

confirmado com a exposição dos rituais estradeiros à maneira de “festas itinerantes” 

(solitárias, em dupla com a garupa e em grupo). Estaciona-se, agora, nas festas maiores, 

formadoras de paisagens de encontro e afirmação social de determinadas concepções de 

mundo durante o período dos eventos tratados. 

Mesquita (2008) informa que, diversos encontros e corridas amadoras aconteciam em 

Goiânia, entre as décadas de 70 e 80, lembrando também dos desfiles do Dia da 

Independência, 7 de setembro, e dos aniversários de Goiânia, 24 de outubro, em que os 

motociclistas militares desfilavam e os civis participavam de corridas em um circuito no 

entorno da Praça Cívica. Estes eventos não eram festas específicas para motociclistas 

viajantes como os investigados nesta tese, mas foram essenciais para a organização da 

primeira festa motociclística no Estado de Goiás, que, além dos motociclistas goianos, trouxe 

viajantes de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Inicialmente, definem-se 

e diferenciam-se festas motociclísticas e festas motoclubistas, expondo a espacialização no 

Estado de Goiás e respeitando o recorte temporal que se estende de 1980 a 2016, mais 

especificamente, a partir da primeira festa para motociclistas viajantes realizada em Goiânia, 

no ano de 1982, ocorrida no Automóvel Clube de Goiás
27

.  

Realiza-se a espacialização cartográfica das festas em Goiás e expõe-se um panorama 

quantitativo dos atuais moto clubes existentes neste stado. Isto se faz necessário por serem 

esses grupos os responsáveis pela promoção de diversas festas motoclubistas pelo estado, 

obedecendo a uma regra simples de difusão espacial destas festas: quanto mais moto clubes, 

mais festas. Conjuntamente é feita a caracterização das paisagens festivas, tendo-se como loci 

de pesquisa a Festa Motoclubista: Evento Biker da Cidade de Goiás – GO, com um público 

                                                           
27

O Automóvel Clube de Goiás é uma sociedade civil com fins recreativos, fundada em 1962, situada 

numa área com nascentes, lagos e mata preservada. Atualmente configura-se em RPPN - Reserva 

Particular de Patrimônio Natural com extensão de 87.332,00m², situada na Região Leste de Goiânia, 

mais exatamente no Jardim Goiás. Foi por muitos anos ponto de encontro da sociedade goianiense, 

sediando várias festas. (PATRIMÔNIOS DE GOIÂNIA, 2000). 
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estimado de 6 (seis) mil pessoas, e a Festa Motociclística: Parada Obrigatória de Morrinhos – 

GO, com público médio de 30.000 (trinta mil) pessoas, sendo estas as mais citadas entre os 

viajantes entrevistados e de maior concorrência de público. Na composição das paisagens 

festivas contemplaram-se os elementos sons, cheiros, sabores, competições e comércio. 

A título introdutório, observa-se estas paisagens festivas nas figuras 45 e 46.  A 

primeira, Figura 45, traz um panorama diurno da 17ª Edição do Evento Biker da Cidade de 

Goiás, notando-se filas de motocicletas devidamente especializadas, a partir de normas e 

regras preestabelecidas, em uma relação mixórdia com as barracas, as tendas e os transeuntes. 

Os partícipes estão concentrados no canto superior esquerdo, o que já demonstra a 

importância do som e dos sabores nesta paisagem, pois ali estão o palco do show e o bar da 

festa; à direita da imagem vê-se a “natureza”, simbolizada pela mata ciliar às margens do Rio 

Vermelho.  

A Figura 46 é uma imagem aérea da Festa Motociclística Parada Obrigatória de 

Morrinhos – GO e a paisagem festiva em uma tarde de sexta-feira durante a sua 10ª Edição. 

Ao observá-la foi possível identificar uma diversidade maior de elementos, comparando-se 

com a imagem anterior, com a presença de automóveis, ônibus, caminhões, globo da morte, 

banheiros químicos, tendas maiores, palco de show com expressiva infraestrutura e tendas 

comerciais. A “natureza” se materializa nas áreas de camping num cenário de árvores e 

gramíneas, por onde espraiam as barracas. Na parte superior da imagem atenta-se às 

movimentações corporais, com participantes da festa que fazem o movimento de “vai e vem” 

ou “andam pra lá e pra cá” durante todo o evento, enquanto suas motocicletas formam 

paredões por todo o espaço festivo, para serem visualizadas, desejadas, vislumbradas 

enquanto expostas.  

Para além de meramente descrever estas paisagens festivas, é preciso, como sugere 

Bertrand (2004), apreender a paisagem como um método de análise espacial, buscando, 

assim, uma visão de totalidade nessa gama de elementos complexos, dando sequência à 

compreensão desta análise da paisagem; método este igualmente sugerido por Gomes (1999) 

ao ver a análise da paisagem como uma ação essencialmente visual, mas progressivamente 

unida à necessidade de explicação do conjunto, que obrigará ao recurso de identificar as 

dimensões ocultas e não visíveis do domínio da cultura, da economia e da organização 

política. Neste contexto convém considerar, como nota Goffman (2010), que a festa é uma 

“ocasião social”, ou seja, um evento social mais amplo que requer um padrão de 

comportamento estabelecido, às vezes com “começo e fim bem determinados e limites 
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bastante estritos para participação e para as atividades que são toleradas” (GOFFMAN 2010, 

p. 29), como será visto principalmente no Evento Biker da Cidade de Goiás. 

 

3.1 Festas Motociclísticas X Festas Motoclubistas 

 

Na verdade, os eventos mudam as coisas, transformam os objetos, dando-

lhes, ali mesmo onde estão, novas características (SANTOS, 2008, p. 146). 

 

Foi proposital abrir esta discussão com a presença da letra X entre os dois tipos de 

festas encontradas no decorrer da pesquisa e o conceito de “evento” proposto por Milton 

Santos. Esta letra X exalta a função de insígnia que remete a ideia de versus, denotando, 

assim, o caráter de contrário e oposição, pois estas festas são eventos espaciais concorrentes, 

com públicos específicos e características díspares, pois dificilmente o sujeito frequentador de 

uma vai à outra, fato que confirma esse versus. Esta união de objeto (motocicleta) e ação 

(viajar para festa) formam os eventos. Para Santos (2006), os eventos constituem os vetores 

de uma metamorfose, unindo num lapso de espaço-temporal objetos e ações.  

Luz (2009) denomina de “evento de motoclubismo” o que chamamos nesta pesquisa 

de festa motoclubista; contudo, ele engloba neste evento várias comemorações dentro dos 

moto clubes, como os batizados, o coletar um novo membro, o fechamento de colete, a 

aquisição de novas motocicletas, os aniversários de membros, o aniversário do moto clube e a 

inauguração de uma nova sede. As duas últimas são investigadas nesta tese e as demais 

seriam as festas menores, que não trazem deslocamentos espaciais, as viagens, e, portanto, 

não são foco de análise. 

Ao constatar que a maior porcentagem dos viajantes motociclistas escolhem como 

ponto “final” estas festas, viu-se a necessidade de caracterizar e diferenciar estas festas de 

encontro, formadoras de paisagens de encontros. Ingold (2000) concebe a paisagem, nesta 

perspectiva de encontros e relações sociais, deixando de ser o pano de fundo em que a ação 

acontece para ser ela mesma um feixe de ações articuladoras do encontro humano, ou ainda 

uma trama. Deste encontro surgem mútuas inscrições das marcas humanas no ambiente e 

deste na experiência humana do mundo. 
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Desvendar este feixe de ações articuladoras do encontro humano permeia esta tese ao 

passo que favorece a percepção destes dois tipos de festas, as motociclísticas e as 

motoclubistas, mas que são chamadas pelos participantes, mais usualmente, de: evento de 

“moto”, encontro de “moto”, encontro de motociclistas, festa de “motoqueiro”, evento 

“fechado”, festa “fechada”, evento “aberto”, festa “aberta”, corrida de “moto”, feira de 

“moto”, aniversário de moto clube, evento de moto clube e festa em bar de “motoqueiro”. 

Para categorizá-las e cientificá-las na qualidade de eventos, criou-se a proposta de dividi-las 

nos dois grupos supramencionados, as motociclísticas e as motoclubistas, considerando-se 

num nível mais amplo as formas de acesso (abertas ou fechadas) e os espaços para realização 

(público, privado de uso coletivo e propriedade particular), que implicam na própria 

geograficidade do valor do lugar dado a esses loci festivos. 

Os eventos, as ações não se geografizam indiferentemente. Há, em cada 

momento, uma relação entre valor da ação e o valor do lugar onde ela se 

realiza; sem isso, todos os lugares teriam o mesmo valor de uso e o mesmo 

valor de troca, valores que não seriam afetados pelo movimento da história. 

Há uma diferença entre dizer que o espaço não é uma causa e negar que ele é 

um fator, um dado. (SANTOS, 2006, p.56) 

 

As festas motociclísticas são consideradas pelos participantes como “abertas”, pois 

não há convidados específicos e se distancia de uma festa particular. É, de fato, pública, 

trazendo à ideia de que todos são bem-vindos e podem participar, notando-se nas entrevistas 

essa receptividade por meio dos organizadores e frequentadores. São realizadas em dois tipos 

de espacialidades: os espaços públicos
28

 (praças públicas, ruas, avenidas) e os espaços 

privados de uso coletivo
29

 (parques de exposição agropecuária e autódromo, clubes, centros 

de convenções, boates, feiras de automóveis, espaços para eventos e shows e pátios de 

concessionárias). A partir do que Santos (2006) expôs ao dizer que o espaço é o fator, é um 

dado do evento, foi possível perceber que esta abertura espacial (facilidade no acesso de 

entrada), unida à receptividade, ao caráter público e ser realizada especificamente em espaço 

público, ou privado de uso coletivo, fez este tipo de festa ser a que traz maior número de 

público. São consideradas nesta pesquisa como festas motociclísticas, as competições 

                                                           
28

 No singular, "espaço público" refere-se à esfera pública, ao domínio dos processos propriamente 

políticos, das relações de poder e das formas que estas assumem nas sociedades contemporâneas. Nos 

espaços das cidades, na mídia ou na internet, é a esfera da cidadania e da expressão política das forças 

sociais, inclusive daquelas que pretendem a despolitização das relações humanas (CASTRO, 2007). 
29

 Do latim privātus, privado é o que permanece ou está sendo executado em função de poucos, em 

uma família ou de forma interna e sem qualquer formalidade. Privado é também o espaço, a 

construção ou a propriedade que não pertence ao Estado e, portanto, não é público (CASTRO, 2007). 
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esportivas envolvendo a motocicleta (motovelocidade, motocross, welling, manobras radicais, 

trilhas e rallies), as feiras de motocicletas, as exposições de motocicletas antigas e as festas de 

encontro de motociclistas viajantes, como a Parada Obrigatória de Morrinhos – GO.  

Estas festas possuem o “fiel” caráter de encontro, com ênfase no comércio, como a 

própria promoção da festa visando lucro da equipe organizadora e exposições de: 

concessionárias, autopeças, lojas de acessórios, marcas especializadas em vestimentas e 

agências de mototurismo. São “abertas” ao público, poucas cobram a entrada e a maioria 

delas promove o acesso “free”, entrada gratuita para motociclistas com motocicleta, pois 

necessitam desses veículos expostos por toda a festa, como uma decoração gratuita. Os 

automóveis ficam do “lado de fora” da festa, ora estacionados em espaços específicos, ora em 

áreas criadas com essa função naquele momento festivo, os estacionamentos temporários, 

assim o evento foi essencial para esta paisagem temporária composta pelos objetos. 

A rara literatura histórica sobre eventos relacionados aos motociclistas demonstra que 

as festas motociclísticas antecedem as festas motoclubistas, segundo Potter (2009). O autor 

constatou que se deu em Londres, nos espaços urbanos públicos, como os pátios dos Palácios 

Crystal e Brookland, o início destes eventos, ainda em 1910, quando motociclistas se reuniam 

na cidade e trocavam informações sobre suas máquinas, trocavam também peças, 

organizavam corridas, diversas gincanas e havia ainda reuniões para organizarem futuras 

viagens.  

Viegas, Mendes e Valle (2012) perceberam uma proliferação deste tipo de festa em 

países europeus, sugerindo que o crescimento desta oferta festiva se deu pela crescente 

procura de atividades culturais, de lazer, divertimento e convívio. Os autores definem as 

festas motociclísticas como concentrações ricas em número de participantes (média de 20 mil 

participantes por festa) e associações representadas, os moto clubes, e trazem “uma 

multiplicidade de espaço de inter-relações e dinâmicas, envolvem espírito de amizade e 

confraternização entre pessoas de vários países e de diversas culturas, que convivem e se 

divertem partilhando uma paixão comum, as motos.” (VIEGAS; MENDES; VALLE, 2012, p. 

125).  

Dropa (2011), ao pesquisar o Encontro de Motos Easy Road na cidade de Ponta 

Grossa – PR, observou que esta festa vai além dos motociclistas viajantes, por ser aberta ao 

público, com entrada franca e ocupando espaço público. Torna-se também uma opção de lazer 

diferenciada para a população local em que o desfile antes da festa passa por diversas ruas da 
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cidade informando a toda a população que a festa irá acontecer e mobilizando o público. Em 

nove edições, esta festa motociclística, sem qualquer vínculo com moto clube, conta com um 

público médio de 6 (seis) mil pessoas. 

As duas festas analisadas neste capítulo foram as mais citadas entre os viajantes 

motociclistas, respeitando como recorte espacial o Estado de Goiás. Ao questioná-los sobre 

qual outra festa seria a mais importante ou desejada em seus trajetos, obteve-se os seguintes 

percentuais: 90% dos entrevistados citaram a festa de Daytona Beach, evento  considerado o 

maior do mundo em público e espaço, sendo ainda o mais antigo, com 75 edições 

consecutivas, e “tradicional” entre os motociclistas do mundo. Os outros 10% citaram a 

Exposição de Motocicletas Clássicas e Antigas de Tiradentes – MG, o Moto Capital em 

Brasília – DF, o Salão das Motocicletas que acontecem a cada 4 anos em São Paulo – SP, e o 

Campeonato Mundial de Motovelocidade com provas em diversos autódromos pelo mundo. A 

Figura 47 é um convite divulgado virtualmente da 75
th 

Edition - Bike Week, que acontece nos 

meses de março na praia de Daytona no estado da Flórida, Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 47: Convite da 75ª Bike Week, Daytona Beach, Florida, Estados Unidos. 

         Fonte: Best Riders, 2016. 
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O convite também traz o preto como fundo da imagem, assim como os convites de 

festas motociclísticas e motoclubistas no Estado de Goiás, no Brasil, o vermelho com uma 

variação para o vinho, unido ao violeta que tem direcionamento através das flâmulas. O preto 

indica uma conotação de sombra, aquele que está no escuro da sociedade, mesmo sendo uma 

festa ao lado da praia; esta tonalidade de vermelho produz estímulos psicológicos voltados 

para força, movimento, intensidade, paixão, calor e interdição. Já o violeta relaciona-se aos 

sentimentos vinculados ao mistério, às fantasias e à profundidade, de acordo com Benigno 

(2012) em seus estudos sobre as cores nos meios de comunicação. Além disso, ressalte-se 

que, Duvignaud (1983) vem lembrar que as cidades estadunidenses produzem festas da 

indústria, nelas o homem se aloja em sua própria expansão e usufrui a sua força de produção e 

bens produzidos, estas festas permitem ao homem habitar os símbolos e as invenções. 

As festas motoclubistas são organizadas particularmente por moto clubes, a maioria 

delas é de aniversários anuais do grupo, as demais são feitas para promover encontros com 

outros moto clubes, inauguração de sede e para ter um motivo de viajar. São consideradas 

“fechadas” no sentido de ter um público específico, em que os convidados e os moto clubes 

amigos são os “bem-vindos”. Não há impedimentos na entrada, mas dificilmente encontram-

se pessoas não convidadas neste tipo de festa, pois suas simbologias na paisagem criam 

barreiras, fixam fronteiras territoriais simbólicas que constrangem o acesso de outrem, como 

demonstrou Mesquita (2008), ou ainda, como sugere Goffman, esta é uma ocasião que 

“parece estar envolvido um esforço para evitar a penetração de fronteiras de ego, a 

contaminação por indesejáveis e ataques físicos” (2010, p. 20).  

Os promotores destas festas não demonstram preocupação com lucros e conseguem 

poucos apoios ou patrocínios, informaram que não há prioridade neste tipo de verba, pois o 

evento é feito a partir de doações dos membros do moto clube organizador, assim pouco se 

vende nestas festas. O consumo é de comida e bebida, que são, na maioria das vezes, 

oferecidas de forma gratuita pelos organizadores.  

A espacialidade escolhida para a realização das festas motoclubistas foram as 

propriedades particulares
30

 em áreas periféricas à zona urbana e a maioria delas exatamente 

em zona rural, especificamente em chácaras localizadas em diversos municípios do Estado de 

Goiás, buscam um possível isolamento espacial com o urbano e estão próximos à “natureza”, 

e quando são realizadas num espaço estritamente privado restringe-se o acesso a quem 

                                                           
30

 Possuem o caráter particular de área instituída sem fins de uso coletivo, devido ao espaço e à 

funcionalidade de origem declarada do imóvel (Melnick, 2009). 
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participa. Quando questionados sobre o motivo da escolha de participar nas festas realizadas 

nestes espaços, respostas como as do Entrevistado 16 foram encontradas: 

“Eu prefiro ir para as festas fechadas, as dos moto clubes, são mais 

tranquilas, afastadas da cidade, geralmente em chácaras, fazendas, a gente 

sente meio isolado do mundo e perto da natureza, é muito bom acordar e já 

ouvir um rock roll baixo com passarinhos cantando, parece que estou nos 

tempos do woodstock, me sinto meio hippie”. 

(ENTREVISTADO 16, fotógrafo, 38 anos, homem) 

A escolha destes espaços obedece a regras previsíveis. Se promover a viagem é 

essencial, os organizadores buscam fazer as festas em cidades não muito distantes de Goiânia, 

a cidade de residência da maioria dos participantes deste tipo de festas, pois são utilizados os 

finais de semana e feriados e as distâncias longas se tornam problemáticas. Assim as festas 

ocorrem em um raio máximo de 300 km, tendo como centralidade a capital do estado. Mesmo 

com distâncias menores foi visto o contínuo apreço por estarem nas estradas e em movimento, 

estes quilômetros são percorridos em velocidades permitidas e apreciando-se a paisagem.  

O tempo da viagem é um tempo festivo próprio que difere do tempo da festa que é 

outro. Estas relações espaço-temporais recebem uma ruptura com o tempo do cotidiano ao 

saírem do ponto de partida (residência, sede de moto clube ou postos de combustíveis) até a 

chegada na festa, depois há um outro recorte, a chegada na festa até a saída para uma outra 

viagem, a de retorno. Damatta (1997) traz a seguir uma significativa explicação destes tempos 

festivos: 

Assim, sabemos que as rotinas diárias preservam o tempo na sua duração 

“normal”, ao passo que nas festas o tempo pode ser acelerado ou vivido 

como tal. Por que tal experiência é possível? Ora, por que, nas rotinas, os 

espaços específicos estão socialmente equacionados a atividades específicas. 

Não dormimos na rua, não fazemos amor nas varadas, não comemos com 

comensais desconhecidos, não ficamos nus em públicos, não rezamos fora 

das igrejas etc. (DAMATTA, 1997, p. 41) 

 

A seguir dois mapas trazem o panorama espacial das festas motociclísticas e 

motoclubistas pelo Estado de Goiás e dos moto clubes, respeitando o recorte temporal de 

2012 a 2016, período da pesquisa.  O Mapa 01 espacializa as festas motociclísticas e 

motoclubistas realizadas neste período, tendo como ponto de localização a área urbana, 

especificamente a sede de cada munícipio em que ocorreu e ocorrem estes tipos de festas; é 
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importante ressaltar que, afora a festa no Município de Minaçu, todas as festas repetiram-se 

anualmente. O Mapa 02 traz a localização dos 163 moto clubes catalogados, que estão 

espalhados por 38 municípios goianos. Partindo-se do pressuposto de que todo moto clube é 

produtor de festas, ora festas maiores (festas motoclubistas) ora festas menores (festas 

internas nas cidades sedes, as que não precisam viajar), pode-se afirmar que o Mapa 02 

espacializa, além dos moto clubes, também as festas. 

Ao analisar o Mapa 01, nota-se que somente o Município de Minaçu extrapola o raio 

de 300 km citado anteriormente, ficando a 523 km de Goiânia, esta distância pode ser um dos 

motivos da festa motociclística Moto Show de Minaçu ter tido apenas uma edição durante o 

período de pesquisa. Outra conclusão possível é que os municípios com distância máxima de 

100 km são os preferidos pelos organizadores, pois os viajantes motociclistas podem partir no 

sábado, pela manhã, e retornar domingo, no fim da tarde, utilizando, no máximo, 2 horas de 

viagem.  

Cartografar as festas possibilitou ver que elas se concentram, principalmente, nas 

mesorregiões Centro e Sul goiano. Estar na mesorregião do Centro se explica pela 

proximidade de Goiânia, pois a maior porcentagem destes viajantes motociclistas reside na 

capital ou na região metropolitana. Com relação ao sul goiano, pode-se inferir que, pela 

quantidade de moto clubes presentes nos municípios desta mesorregião, fato possível de ser 

visualizado no Mapa 02, onde há moto clube há festa no próprio município sede ou em outro 

próximo.  
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Apenas uma cidade sediou festa motociclística na mesorregião noroeste, Cidade de 

Goiás, e apenas duas no norte goiano, Minaçu e Uruaçu. Contudo todas são pontos fixos na 

rede das rodovias de maior circulação de pessoas e mercadorias do estado, em especial as 

rodovias federais BR, fato que explica a intenção de expressar cartograficamente as estradas 

utilizadas para chegarem às festas, dando desenho à rede festiva. Vale ressaltar que, as festas 

localizadas no Sul goiano recebem mais viajantes motociclistas dos Estados de Minas Gerais 

e São Paulo do que as demais festas cartografadas, assim a distância geográfica é fato 

preponderante na escolha de qual festa ir, ultrapassando a relação de amizade com o moto 

clube e a equipe organizadora.  

As rodovias, expressas a partir da semiologia cartográfica linear na cor vermelha, 

trazem a materialidade da rede destas festas em Goiás. Por estas redes circulam informações 

sobre as festas e os viajantes motociclistas; ao mesmo tempo influenciam nas suas escolhas de 

deslocamentos em seus objetos técnicos, a motocicleta. Contudo cada município tem uma 

festa específica e um acesso à informação diferenciado, ou seja, por mais informacional e 

globalizado que o local seja, existem diferenciações. “Esses espaços globalizados apresentam 

cargas diferentes de conteúdo técnico, de conteúdo informacional, de conteúdo 

comunicacional.” (SANTOS, 1996, p. 205).  

 

3.1.1. A difusão espacial das festas e dos moto clubes em Goiás 

 

O mapa traz a espacialização destas festas no decorrer de três décadas, mas é preciso 

entender como se deu a sua difusão espacial, lembrando que a primeira festa foi na capital, a 

partir da qual outras cidades tiveram contato com o evento e decidiram reproduzi-lo ou 

recebê-lo em seus municípios.  Silva (1995) atenta que, a difusão de processos sociais se 

constitui em uma importante área de interesse da Geografia, apesar da relevância da 

distribuição espacial dos fenômenos em um dado momento do tempo e sobre uma área 

particular, torna-se imprescindível resgatar os mecanismos que fizeram esta distribuição 

acontecer, ressaltando, ainda, a importância notória dos estudos tanto empíricos quanto 

teóricos relativos aos métodos deste processo. 

Haggett (1975) sugere uma forma de entender a difusão espacial de determinados 

processos sociais, analisando a área e o tempo em que o processo ocorre e se a difusão 

espacial é contínua ou não, pois a sequência no espaço diz muito sobre o processo difundido. 
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É preciso saber o local de origem, a destinação e os caminhos pelos quais o item se difundiu, 

já que estes elementos relacionam-se intrinsicamente ao padrão espacial do item que está 

sendo disperso. O mapa analisado permite entender que as festas não englobam todo o Estado 

de Goiás, conforme já foi dito, havendo municípios específicos para a realização de um 

processo que se iniciou na década de 80 em Goiânia, persistiu e aumentou consideravelmente 

e paulatinamente tanto em número de festas como de público concorrente em cada uma delas. 

Notam-se hinterlândias onde não há festa e Corrêa (1989) conceitua este tipo de difusão 

espacial como difusão por saltos, envolvendo uma grande separação entre a área de emissão e 

a área de recepção, estabelecendo uma descontinuidade espacial na ocorrência daquele 

elemento ou fenômeno. Considera-se que estas hinterlândias podem servir para a 

espacialidade de rituais de “agregação” do festar na viagem, percorrendo-se as paisagens, ou 

para os rituais de “margem” entre sair-chegar-voltar. 

Ainda acerca da difusão espacial, regata-se aqui o  geógrafo inglês Gould (1969), para 

o qual existem quatro processos explicatórios para a difusão acontecer: “the expansion 

diffusion, relocation diffusion, contagious diffusion and hierarchical diffusion” (GOULD, 

1969, p.13-14). A difusão por expansão é uma possível explicação para compreender o 

espraiamento destas festas no Estado de Goiás. Esta difusão é feita através da informação que 

indivíduos possuem sobre a existência de algo, que vai sendo repassada, e quanto mais 

pessoas souberem menor será o tempo de expansão, e mais espaços serão atingidos, ou seja, a 

comunicação é o fator essencial desta difusão espacial por expansão. “Expansion diffusion for 

as an idea is communicated by a person who knows about it to one who does not, the total 

number of knowers becomes greater and greater through time” (GOULD ,1969, p. 12). 

Propõe-se,  assim, que a movimentação destes viajantes motociclistas demonstra a 

comunicação como fator de difusão por expansão em território estadual.  

  Enquanto o Mapa 01 demonstra que as festas acontecem em municípios de quatro 

mesorregiões - Centro, Sul, Noroeste e Norte - o Mapa 02 traz moto clubes nas cinco 

mesorregiões goianas e com números significativos de moto clubes por municípios, em 

especial naqueles de entorno que compõem a RIDE – DF
31

, dos 21 (vinte e um) municípios 

                                                           
31

 A Região de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE DF) foi criada em 1998 com o 

intuito de melhorar as relações interestaduais e amenizar as desigualdades econômicas e estruturais 

nos municípios integrantes da microrregião do Entorno do Distrito Federal. Ao todo, fazem parte da 

RIDE 21 municípios, 2 estados (Goiás e Minas Gerais) e o Distrito Federal. Os municípios que 

compõem a RIDE são: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, 

Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, 

Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do 
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goianos que formam esta rede, 7 (sete) possuem moto clubes
32

. Desta maneira viu-se duas 

repetições espaciais nestas difusões, a primeira é localizar-se próximo às capitais e a segunda 

é estar próximo de fronteiras estaduais; a maioria dos moto clubes está próxima da capital do 

Estado (Goiânia), de Brasília (como demonstra a RIDE) e da fronteira com Minas Gerais. 

Estas localizações coincidem espacialmente com a área de concentração de festas e de moto 

clubes.  

 O Quadro 03 traz os 163(cento e sessenta e três) moto clubes catalogados na pesquisa 

com os municípios onde estão presentes, lembrando que há moto clubes com facções e estão 

em mais de um município. Quando o indivíduo quer pertencer a um moto clube e não 

pretende fundar um novo, ele busca alguns existentes, passa por todos os quesitos necessários 

daquele grupo e se torna membro. Se a sede do moto clube for em um município e o membro 

novo residir em outro, neste outro município terá uma facção do moto clube, existindo, assim, 

as sedes matrizes e as filiais, denominadas por eles de facção. 

 À vista disto, encontrou-se moto clubes que se diferenciam em ideologias religiosas ou 

não, como os protestantes e os vinculados à maçonaria; por gênero, masculinos e femininos; e 

os com relações espaciais de organização, como os que possuem facção pelo Estado de Goiás, 

os que possuem origens em outros estados brasileiros e os internacionais com presença em 

Goiás.  

 

QUADRO 03 – Moto Clubes de Goiás - 2016 

  

Legenda de classificação dos moto clubes 

 

            Moto Clube Protestante                                Moto Clube com facções em Goiás 

 

            Moto Clube Maçônico                                  Moto Clube com origem em outro estado 

 

            Moto Clube Feminino                                   Moto Clube internacional presente em Goiás 

 

 

Moto Clubes Municípios com sede, facção, estado e pais de origem 

1. Absolut Santa Helena de Goiás 

2. Abutres  Goiânia  

Estado de origem: São Paulo 

                                                                                                                                                                                     
Descoberto, Valparaíso de Goiás, e Vila Boa, todos no estado de Goiás. Do estado de Minas Gerais 

fazem parte Cabeceira Grande, Unaí e Buritis. E Brasília, capital da República Federativa do Brasil 

localizada no Distrito Federal (SOBRINHO, 2011). 
32

 Os municípios acima grifados possuem moto clubes. 
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3. Águias do Asfalto  São Luiz de Montes Belos  

4. Águia Solitária Goiânia 

5. Águias Indomáveis Goiânia 

6. Alcateia Goiânia, Inhumas e Trindade 

7. Aloprados Anápolis 

8. Amantes da Estrada Trindade 

9. AMA Motoclube Anápolis 

10. Amigos 2 Rodas Anápolis 

11. Anjos da Liberdade Goiânia, Inhumas, Jatai e Cidade de Goiás 

12. Anjos do Asfalto São Simão 

13. Asas Goiatuba 

14. Asas do Asfalto Anápolis 

15. Asas Negras Piracanjuba 

16. Asas da Liberdade Novo Brasil 

17. Azes Indomáveis Trindade 

18. Aquariu’s Goiânia 

19. Apocalipse Jataí 

20. Associação Moto Giro Itumbiara 

21. Baixa rotação Piracanjuba 

22. Biela de Pau Anápolis 

23. Biela Quente Luziânia 

24. Bodes do Asfalto Goiânia 

25. Black Goiânia 

26. Bugres do Asfalto Goiânia 

27. Cães da Estrada Goiânia 

28. Cavaleiros do Oeste Goiatuba 

29. Camundongos Cidade de Goiás 

30. Crânios de Aço  Goiânia 

31. Caipiras  Goiânia 

32. Carcará do Cerrado Goiânia 

33. Cheff Goiânia 

34. Chopper  Goiânia 

35. Cigano Catalão  

36. Clube XT 600 Goiânia 

Estado de origem: São Paulo 

37. Cobras do Asfalto Corumbá de Goiás 

38. Companheiros no Asfalto Quirinópolis 

39. Comando Quirinópolis 

40. Coyotes Centro Oeste Goiânia 

41. Cowboys do Asfalto Solitário Caldas Novas 

42. Compadres do Asfalto Goiânia 
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43. Eddie  Águas Lindas de Goiás 

44. Equilíbrio Total Rio Verde 

45. Estradeiros do bem Catalão 

46. Detentos Jataí 

47. Desnorteados Goiânia 

48. Dragões das águas quentes Caldas Novas 

49. Dragões de Malta Goiânia 

50. Dragões Vermelhos Águas Lindas de Goiás 

Estado de origem: Distrito Federal 

51. Dragueiros Goiânia 

52. Drive Moto Tour Itumbiara 

53. Esquadrão de Cristo  Goiânia 

Estado de origem: Minas Gerais 

54. Estradeiros Libertos Goiânia 

55. Feras do asfalto Bom Jesus de Goiás 

56. Feras da estrada Anápolis 

57. Forasteiros Goiânia e Anicuns 

Estado de origem: Paraná 

58. Four Ever Goiânia 

Estado de origem: Minas Gerais 

59. Fritos Chopper Catalão 

60. Fulanos Inhumas 

61. Garras de Águia Anápolis 

62. Gaviões do Cerrado Orizona 

63. Gladiadores Caçu 

64. Gladiadores Noturnos Rio Verde 

65. Guardiões da Fé Aparecida de Goiânia 

66. Guerrilheiros Goiânia 

67. Guerreiros Itumbiara 

68. Guerreiras de Avalon Aparecida de Goiânia e Goiânia 

69. Gira Mundo Goiânia 

70. Gyn Goiânia 

71. Haragano Goiânia 

72. Hells Angels Goiânia 

País de origem: Estados Unidos 

73. Highlanders Goiânia 

74. Hurricane Goiânia 

75. Intrudeiros Goiânia e Aparecida de Goiânia 

76. Invictus Anápolis 

77. Indecentes Rio Verde 

78. Ladies Hog Goiânia 

País de origem: Estados Unidos 

79. Lemurianos Goiânia 

80. Lendárias Piracanjuba 

81. Lendários Santa Helena de Goiás 

82. L P C Goiânia 

83. Los Fumaças Goiânia 
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84. Los lobos Goiânia 

85. Lobo Goiás Jataí 

86. Lobo Solitário Rio Verde 

87. Manicacas Inhumas 

88. Matrix Rio Verde 

89. Mercenários Águas Lindas de Goiás 

90. Metal e Óleo Goiânia 

91. Meu destino Valparaíso 

92. Metralhas Goiânia 

93. Melo Jataí 

94. Moto Movimento Luziânia 

95. Motoplay Santa Rosa de Goiás 

96. Motropólis Goiânia 

97. Molambos Goiânia 

Estado de origem: São Paulo 

98. Muthantes GAM Goiânia 

99. Muylokos Aragarças 

100. Mustang Goiânia 

101. Nenego e Nenega Aparecida de Goiânia 

102. Noscego Caldas Novas 

103. Nós dois Jataí 

104. Nômades Rio Verde 

105. Necromancer Goiânia 

106. Os Boca de Porco do Asfalto Valparaíso 

107. Os Dissidentes Bela Vista de Goiás 

108. Os Federais Jataí 

109. Os Kafajestes Goiânia 

Estado de origem: Minas Gerais 

110. Os Lobos Formosa 

111. Os Ganbiarras Goiânia 

112. Os pau de broca Goiânia 

113. Os Secalitro do Asfalto Valparaíso 

114. Osso duro Goiânia 

115. Oxigênio Goiânia 

116. Papaléguas de Goiânia Goiânia 

117. Perturbadu’s Formosa 

118. Perturbados do Asfalto Valparaíso 

119. Pé na estrada Goiânia 

120. Penélopes Charmosas  Goiânia 

Estado de origem: São Paulo 

121. Pioi do Asfalto Pires do Rio 

Estado de origem: Minas Gerais 

122. Profetas do Asfalto Aparecida de Goiânia 

123. Procurados Senador Canedo 

124. QBU Goiânia 

125. Red Soldiers Senador Canedo 
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126. Resistentes Inhumas 

127. Renegados Goiânia 

128. Rodas da Liberdade Goiânia 

129. Rodage Rio Verde 

130. Rota 66 Goiânia 

131. Rota X Goiânia 

132. Rota 060 Jataí 

133. Route 153 Itumbiara 

134. Rota Brasil Luziânia 

135. Rottweiler Goiânia 

136. RPM Goiânia 

137. Sarracenos Goiânia e Aparecida de Goiânia 

Estado de origem: Distrito Federal 

138. Scorpions Caldas Novas 

139. Signos da Estrada Goiânia 

140. Star Riders Goiânia 

141. Street Bike Itumbiara 

142. Templários 33 Valparaíso 

143. The Family Caldas Novas 

144. Tribo do Cerrado Goiânia 

145. Tribo do Asfalto Jataí 

146. Triciclo Moto Clube Goiânia 

147. Tornados Hot Mineiros 

148. Turbilhão de Aço Goiânia 

149. Tuareg Rio Verde 

150. Tropa de Elite Goiânia 

151. Ultimo Giro Goianésia 

152. Última Legião Guapó 

153. Vagalumes Valparaíso 

154. Vikings Goiânia 

155. Virago Goiânia 

156. Vira Mundo  Goiânia  

157. Voodoos  Novo Gama  

158. Titan Goianápolis 

159. Trecheiros Aparecida de Goiânia 

160. Trilhas e Rodas Itumbiara 

161. Zangões Jataí 

162. 100 Destino Bela Vista de Goiás 

163. 250 Loucos por estradas Anápolis 
Fonte: Mesquita, 2016. 
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 O quadro permitiu constatar que existem 5 (cinco) moto clubes protestantes em Goiás; 

7 (sete) moto clubes se dividem em facções pelos municípios do estado; 7 (sete) moto clubes 

presentes no estado possuem sua origem em outros estados brasileiros, em especial São Paulo 

e Minas Gerais; apenas 1 (um) é vinculado à maçonaria; somente 4 (quatro) são integrados 

essencialmente por mulheres, sendo que um destes é internacional, as Ladies Hogs; tendo ao 

todo 2 (dois) moto clubes internacionais no estado, o feminino, já citado, e os Hells Angels, 

ambos de origem nos Estados Unidos. Somam-se 24 (vinte e quatro) moto clubes com 

características diferenciadas e que mereciam esta apreciação, os outros 139 (cento e trinta e 

nove) restantes são genuinamente goianos e totalmente masculinos. 

 A palavra que mais se repete na nomenclatura dos moto clubes é asfalto, aparecendo 

em 16 (dezesseis) nomes, isto confirma a “paixão” pelas estradas, em especial as 

pavimentadas. O segundo termo mais utilizado foi estrada, presente em 6 (seis) nomes de 

moto clubes. Moto, rodas e asas estão em terceiro lugar como as mais usadas. A moto é o 

veículo motivador de todas as discussões até este momento apresentadas, ela propicia a 

viagem, a festa, o sentir livre, as novas relações com o tempo e possibilita a criação de 

grupos; já as rodas são os objetos técnicos das motocicletas que levam de fato o piloto a 

percorrer estas estradas e as asas trazem a conotação de liberdade e ênfase ao deslocamento 

corporal, fato que é explicado por Feral (2012). 

[...] a percepção do espaço visual passa pelo reconhecimento dos 

deslocamentos, dos movimentos, das ações daqueles que nela tomam lugar, 

confirmando aquilo que os físicos nos ensinaram: que o sentimento do 

espaço nos é dado mais pelo deslocamento dos corpos uns em relação aos 

outros e por sua inter-relação do que pelas imagens que a retina registra. 

Esse reconhecimento implica o esquema corporal do sujeito, uma vez que o 

espectador calcula esse espaço, o sente, o experimenta em seu próprio corpo. 

(FÉRAL, 2012, p. 137) 

 

Sentir e experimentar os espaços são sensações que tentam ser reforçadas com os 

termos: anjos, águias, dragões, zangões, gaviões, vagalumes, abutres e piolhos que 

aparecem nos nomes dos moto clubes, animais reais e criaturas míticas (anjo e dragão) que 

possuem asas, os alados, enfatizando, assim, o ideal de liberdade por estes viajantes. Contudo 

somente 3 (três) moto clubes empregam a palavra liberdade, parece que deixar as informações 

intrínsecas e subjetivas é uma arte destes sujeitos.  

Outros animais vistos foram porco, camundongo, cachorro, coiote, escorpião e 

lobo; o porco e o camundongo demonstram a então mencionada característica de “sujeira” de 
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estrada, vista e exaltada nos pesquisados; os caninos: cachorro, coiote e lobo remetem-se “ao 

noturno, ao sombrio, à astucia e ao obscuro, ao serem mordidos por eles, como o lobo, podem 

ser contaminados e se transformarem, como lobisomens” (MENDONÇA, 2009, p.04), 

atrevendo-se a analogias, os motociclistas viajantes andam de dia nas estradas e nas festas 

durante a noite, identidades diferenciadas à luz do dia e à sombra da noite. 

 Adjetivos como guardiões, lendários, gladiadores, guerreiros, nômades, legião, 

tropa, resistentes e invictus trazem implicação de poderio e força para com estes grupos; 

tentam demonstrar, através dos nomes, a supremacia perante aos que não fazem parte ou 

àqueles que não viajam em motocicletas - se consideram superiores e divulgam isto em seus 

brasões bordados nos coletes, silcados nas camisetas e em bandeiras espalhadas pelas festas. 

Enquanto estes adjetivos exaltam, viu-se também os que criam distância e os segregam 

perante a sociedade, como: mercenários, loucos, renegados, procurados, indecentes, 

perturbadu’s, detentos e desnorteados, reforçando o nomadismo atual, chamado por 

Maffesoli (2001) de vagabundagens pós-modernas.  Por fim voodoos
33

 e necromancers 

trazem olhares de estranheza, o voodoo é um ritual considerado negativo pela maior parte da 

sociedade, e o termo necro, vinculado à morte e ao cadáver, ambos trazem condição de 

interditos, palavras evitadas na sociedade, como afirma Miklos (2016). Ressalta-se que 

nenhum moto clube se intitula católico, de religião de matrizes africanas, como candomblé e 

umbanda, ou do espiritismo kardecista, somente os diferenciados pela cor azul, no quadro 02, 

trazem de forma explícita sua religião, o Protestantismo. 

  Retornando à espacialização dos grupos produtores de festas motociclísticas e 

motoclubistas, o Quadro 04 traz a quantidade de moto clubes por município que, unido ao 

Mapa 03, permite fazer análises significativas sobre a espacialidade destas festas em Goiás. 

 

Quadro 04 – Quantidade de moto clubes por município goiano 

Municípios Quantidade de moto clube 

1. Aguas Lindas de Goiás 03 

2. Anápolis 09 

3. Anicuns 01 

4. Aparecida de Goiânia 06 

5. Aragarças 01 

6. Bela Vista 02 

                                                           
33

 Voodoo, vodu ou vudu é uma prática religiosa de específicas tribos africanas vistas também no 

Brasil, seu ritual mais conhecido é a fabricação de bonecos vudus, para cuidar ou projetar as ações 

desejadas em corpos que não estão presentes, ou até mesmo para si (PORTUGAL, 2010). 
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7. Bom Jesus 01 

8. Caçu 01 

9. Caldas Novas 05 

10. Catalão 03 

11. Cidade de Goiás 02 

12. Corumbá 01 

13. Formosa  01 

14. Goianápolis  01 

15. Goianésia 01 

16. Goiânia 81 

17. Goiatuba 02 

18. Guapó 01 

19. Inhumas 04 

20. Itumbiara 06 

21. Jataí 10 

22. Luziânia 02 

23. Luziânia 01 

24. Mineiros 01 

25. Novo Brasil 01 

26. Novo Gama 01 

27. Orizona 01 

28. Piracanjuba 02 

29. Pires do Rio 01 

30. Quirinópolis  02 

31. Rio Verde 08 

32. Santa Helena de Goiás 02 

33. Santa Rosa de Goiás 01 

34. São Luís de Montes Belos 01 

35. São Simão 01 

36. Senador Canedo 02 

37. Trindade 03 

38. Valparaíso 06 

Total: 38 municípios com moto clubes Total: 163 moto clubes em Goiás 

Fonte: Mesquita, 2016 

 

A partir do Quadro 04 pode-se concluir que, dos 246 (duzentos e quarenta e seis) 

municípios de Goiás, 38 (trinta e oito) possuem moto clubes. Goiânia é o município com o 

maior número de moto clubes, somando 81 (oitenta e um), isto se dá pelo maior contingente 

populacional e pela facilidade de acesso à compra do bem de consumo durável, através da 

maior diversidade de revendedoras e concessionárias e do poder aquisitivo da população. 

Jataí, Rio Verde e Anápolis ficam em segundo lugar no hanking, entre 10 (dez) e 8 (oito) 

moto clubes presentes; depois têm-se Itumbiara (fronteira com Minas Gerais), Valparaíso 
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(fronteira com Distrito Federal) e Aparecida de Goiânia (situada na região metropolitana e 

conturbada à Goiânia), ambas com 6 (seis) moto clubes. Caldas Novas, Trindade, Catalão e 

Aguas Lindas de Goiás possuem de 3 (três) a 5 (cinco) moto clubes e os demais munícipios 

possuem 1(um) ou 2 (dois) moto clube(s).  

 Com esta análise, tem-se 16% do território goiano com presença de moto clubes. 

Todos os membros são viajantes motociclistas que utilizam a rede de rodovias para seus 

deslocamentos com direção às festas motociclísticas e motoclubistas, também são promotores 

de festas, que chegam há um público de 30.000 pessoas, recebendo outros viajantes 

motociclistas que extrapolam fronteiras estaduais, nacionais e continentais (além-oceanos). 

Estes grupos são particularidades no território goiano, circulam informações, divisas e 

ideologias através de uma vasta gama de elementos simbólicos que vão desde a motocicleta 

até suas indumentárias e os nomes dos grupos, todos carregados de subjetividade. 

  

 

3.2 Festa Motoclubista: Evento Biker da Cidade de Goiás - GO 

  

 A Cidade de Goiás é categorizada como cidade histórica, “considera-se cidade 

histórica aquela que possui a maior parte dos seus bairros ou distritos como históricos, 

depreende-se que é a cidade com patrimônio histórico” (PIRES, 2001, p.16).  O núcleo do 

antigo arraial foi fundado em 1726, se tornou capital de Goiás em 1744, constituindo-se como 

sede do governo por 193 anos. Atualmente tem uma população média de 25 mil habitantes, 

sendo que mais de 6 mil vivem em área rural. A Cidade de Goiás faz parte da mesorregião 

noroeste goiano e da microrregião Rio Vermelho (IBGE, 2015).   

O Mapa 03 traz a localização deste município em que ocorre a maior festa 

motoclubista do Estado de Goiás, considerando o número de participantes, havendo, nos anos 

pesquisados, cerca de 6000 pessoas presentes por festa. 
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A atual festa motoclubista, Evento Biker da Cidade de Goiás, acontece por 19 

(dezenove) anos consecutivos em 2 (dois) espaços diferentes na cidade. Teve sua primeira 

edição em 1996, quando os participantes se reuniram nesta cidade convidados por 2 (dois) 

motociclistas viajantes, homens, que ali residiam. Esta primeira festa foi considerada um 

encontro de amigos viajantes motociclistas, a maioria membros de moto clubes já existentes, 

advindos principalmente de Goiânia
34

. Além da festa na estrada, o motivo principal destes 

deslocamentos, reuniram-se para conhecer mais acerca das motocicletas (manutenção e 

mecânica), contar sobre as últimas viagens, planejar as próximas e confirmar presença em 

outras possíveis edições desta festa. No ensejo, estes dois motociclistas vilaboenses natos 

fundaram o Moto Clube Anjos da Liberdade, a partir disto, todo último final de semana do 

mês de agosto a festa acontece, em 2016 será a 20ª Edição. 

 “Eram no máximo 50 pessoas, a gente ouvia o bom e velho rock roll, assava 

carne, dois dias falando de moto e decidindo onde seria o próximo encontro. 

Eu gosto demais da minha cidade, queria muito ver todos os meus amigos de 

estrada aqui, ai a festa surgiu”. 

(ENTREVISTADO 17, 52 anos, servidor público, homem) 

Estas festas foram decisivas para a formação e consolidação dos primeiros moto 

clubes do Estado de Goiás, Alcateia MC, Chopper MC, Anjos da Liberdade MC e Vikings 

MC. Entre esses moto clubes, somente o moto clube Anjos da Liberdade possuía membros 

residentes na Cidade de Goiás, este pode ter sido um fator de suma importância para que o 

evento continuasse na cidade.  

Entre 1996 e 2011, a festa se chamava Aniversário dos Anjos da Liberdade e 

acontecia no Clube Municipal da Carioca, às margens do Rio Vermelho. Devido às 

divergências internas no moto clube, dificuldades em realizar a festa, em especial as 

financeiras, e a enchente de 2011, que destruiu quase toda a estrutura do clube, a festa mudou 

de espaço, indo para a Praça de Eventos da Cidade de Goiás, próxima ao Centro da cidade 

(centro histórico). Em 2012 a festa mudou de nome para Encontro de Motociclistas da 

Cidade de Goiás e no ano de 2014 se tornou Evento Biker de Goiás, e o organizador 

comenta sobre sua permanência como festa “para moto clubes”: 

 

                                                           
34

 Informações cedidas pelo organizador da festa que foi um destes dois viajantes motociclistas citados 

e ainda reside na Cidade de Goiás. 
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“A festa é muito difícil de organizar, nunca tenho apoio ou patrocínio, a 

prefeitura promete e nunca ajuda, este ano deu uma tenda que chegou no 

final da festa, aos poucos deixou de ser um evento do moto clube, e eu dei 

continuidade, mas continua sendo uma festa de moto clube para moto 

clubes, mesmo organizando sozinho”. 

(ENTREVISTADO 18, 52 anos, servidor público, homem) 

Esta mudança de nome e equipe organizadora é explicada por Gravari-Barbas (2011), 

pois as festas superam os códigos, os rituais e o sentido muitas vezes, inclusive, religioso, que 

elas carregam até então e se tornam eventos acionáveis “à vontade” pelos atores sociais. “Elas 

tendem assim a se autonomizar e a escapar das mãos daqueles que delas se ocupavam 

tradicionalmente para tornar-se um instrumento nas mãos de autores que têm outras 

competências e preocupações.” (GRAVARI-BARBAS, 2011, p. 216). Apesar de que o 

organizador atual tenta fugir desta regra, as forças externas são maiores, havendo aqueles que 

querem “pegar a festa para si”. 

Por ser um evento em localidade histórica, a festa tem sido vista como uma importante 

geradora de divisas para o município e é considerada pela Secretaria Municipal de Turismo 

como a quarta maior festa da cidade em termos de quantidade de público, lucros, uso dos 

estabelecimentos comerciais e rede hoteleira. O Quadro 04 traz o ranking das festas com 

importância turística para a cidade.  

Confirmou-se na pesquisa a ocupação em 100% da rede hoteleira durante os dois anos 

de pesquisa de campo nesta festa, sendo informado ainda pelos responsáveis da rede hoteleira 

que a maior porcentagem era de reservas antecipadas. O evento é bem visto e esperado por 

estes estabelecimentos, porém poucos patrocinam.  Os gastos com hospedagens variam de 

R$70,00 a R$220,00 por diária individual, lembrando que existem as áreas de camping na 

festa, sem cobrança alguma. 

Este quadro permite perceber a importância desta festa para a cidade que, mesmo sem 

patrocínio e apoio municipal, persiste por 20 anos, tendo somente o espaço público, a Praça 

de Evento da Cidade de Goiás, cedida pela Prefeitura. Entre as cinco festas expostas no 

quadro, somente esta é “particular” e organizada por pessoa física (homem, viajante 

motociclista, negro, pertencente à moto clube e funcionário público estadual), e não empresa 

ou instituição promotora de festa. Ressalta-se que, o Carnaval, a Procissão do Fogaréu e o 

Réveillon são feriados nacionais e viajar para uma cidade turística se torna mais provável, 



160 
 

mas a festa motoclubista não acontece em feriado (assim como o FICA) e traz um público em 

média de 6.000 pessoas em três dias de festa
35

. 

Quadro 05: Hanking das Festas com importância turística para a Cidade de Goiás  

Festa Duração Público 

médio 

1º lugar – FICA – Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental  07 dias 100 000 

2º lugar – Carnaval  05 dias 40 000 

3º lugar – Semana Santa – Procissão do Fogaréu  01 dia 20 000 

4º lugar – Evento Biker de Goiás  03 dias 6 000 

5º lugar – Réveillon 01 dia 5 000 

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo da Cidade de Goiás, 2014. 

 

 Os participantes da festa, em maior porcentagem, possuem como ponto de partida 

Goiânia, depois Brasília, municípios goianos e dos estados de Minas Gerais, São Paulo e 

Mato Grosso. Na 19ª edição da festa tiveram presentes motociclistas viajantes da Argentina e 

Bolívia
36

. Foi constatado um gasto diário médio de R$100,00 por participante, que inclui 

gastos com alimentação, bebida, compras de souvenires adquiridos ora na festa ora no centro 

histórico. As vozes dos entrevistados ilustram estes gastos: 

  “É a época do ano que mais vendo cachaça, esse povo adora cachaça e 

compram pra levar e dar de presente, chego a vender 200 garrafas por dia”.  

(ENTREVISTADO 19, proprietário de bar no Mercado Popular, 60 anos, 

homem) 

“Esse povo só consome bebida e cigarro mais nada”. 

(ENTREVISTADA 20, proprietária de lanchonete, 43 anos, mulher) 

“O comércio que mais vende nesta festa são os supermercados, pois eles 

compram as coisas e ficam lá na festa o final de semana todo, ficam 

acampados, trazem até fogão para fazer comida”. 

(ENTREVISTADO 21, atendente de lanchonete, 25 anos, homem) 

“Eu vivo destas festas, quando não estou nos encontros de moto de Goiás e 

Minas Gerais, faço feiras semanais em Goiânia onde moro, vendo até mil 

                                                           
35

 Número de participantes informado pela Secretaria Municipal de Turismo com relação ao 19º 

Evento Biker de Goiás de 2015 e confirmado pela Polícia Militar. 
36

 Informação obtida em campo, teve-se contato com estes dois viajantes motociclistas. 
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reais por dia e nunca pago aluguel pelo espaço, venho nesta festa desde 

2000”. 

(ENTREVISTADO 22, proprietário de banca de bijuterias e acessórios, 50 

anos, homem) 

 Os restaurantes aumentam sua produção e até o número de funcionários (temporários) 

para a festa, chegando a atender 300 (trezentas) pessoas por dia. As distribuidoras de bebidas, 

os supermercados e as lanchonetes também aumentam seus estoques, mesmo havendo uma 

prática de levar bebidas para a festa, evitando sair do evento. Viu-se também a presença de 

vendedores ambulantes, de bebidas alcoólicas e de água, sendo eles moradores da Cidade de 

Goiás. 

 Os espaços histórico-culturais da cidade como os museus são poucos visitados, uma 

média de 10 a 30 motociclistas durante todo o evento vão a esses espaços. Os visitantes nesta 

instituição de memória são percebidos pelas vestimentas, pois as motocicletas ficam expostas 

na festa e o Centro histórico é próximo à festa, sendo possível fazer a visitação caminhando. 

Os funcionários dos quatro museus pesquisados (Museu Palácio Condes dos Arcos, Museu de 

Arte Sacra de Veiga Valle - Boa Morte, Museu Casa de Cora Coralina e o Museu das 

Bandeiras) informaram ainda que a maioria dos visitantes dos museus vai de casal, poucos são 

vistos em grupos, ou solitários.  

 O Mapa 04 representa os dois espaços utilizados para as festas entre 1996 a 2016. 

Nota-se que o Rio Vermelho está presente em ambos, a área de campings acontece às suas 

margens, utilizando a sombra de sua mata ciliar ainda existente. O Clube Municipal da 

Carioca é o espaço festivo preferido entre os participantes devido à maior distância do Centro 

histórico, afastamento de áreas residenciais e proximidade à rodovia G0 164, ou seja; ainda se 

sente estranheza com novo espaço, a Praça de Eventos. Até o ano de 2011 não era preciso 

“entrar” na cidade para chegar ao evento e os viajantes motociclistas vinham pela rodovia e se 

instalavam na festa, por lá ficavam durante 2 ou 3 dias, de maneira quase isolada, e os 

moradores pouco sabiam sobre o evento, considerados por eles como “um grupo fechado”, 

como demonstram os entrevistados a seguir. 
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“É um evento particular e a cidade não vive o evento, esses motoqueiros não 

se misturam, mas sabemos da importância da festa”.  

(ENTREVISTADA 21, Secretária Municipal de Turismo, 52 anos, mulher).  

 “É um grupo fechado, homogêneo, são considerados estranhos pela 

população local, são bonzinhos, não perturbam a ordem pública e não há 

intervenção na cultura da cidade, então o evento não nos interessa”. 

(ENTREVISTADA 22, Secretária Municipal de Cultura, 50 anos, mulher) 

 “O evento ficou bem melhor agora na praça de eventos, até pra gente poder 

participar, na carioca era muito fechado”. 

                                         (ENTREVISTADA 23, atendente da rede hoteleira, 25 anos, homem) 

 

 Estas entrevistas comprovam o distanciamento criado pela sociedade em relação a 

estes grupos e demonstram também que a festa é vista como importante para os que visam o 

lucro a partir dela. A ida da festa para a Praça de Eventos fez os viajantes passarem “dentro” 

da cidade, pelo Centro histórico para chegar à festa; desta forma, a maioria dos moradores 

Organização e cartografia digital: Mesquita, 2016. 
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sabe de sua presença e que a festa está acontecendo, fato que antes passava despercebido e era 

como se a cidade apenas cedesse um espaço para a festa acontecer.  

 Viajantes motociclistas ainda informaram que a área de camping é menor na Praça de 

Eventos e se sentem expostos para a sociedade. O isolamento do Clube da Carioca era tido 

como algo positivo. Na 19ª Edição foram contadas apenas 117 (cento e dezessete) barracas na 

festa, enquanto no Clube da Carioca o organizador informou que mais de 1000 pessoas 

acampavam às margens do Rio Vermelho e durante 3 dias comiam, bebiam, tomavam banho 

de rio, conversavam e dançavam visualizando suas motocicletas e seus pares vestidos de 

preto, um verdadeiro mini-mundo. 

 Vivolo (2003) refere-se ao ato de acampar como uma atividade tão antiga quanto o 

próprio homem e relembra as divagações dos filhos de Israel; ou Atenas e Esparta no campo 

educando os jovens. Acampar é retornar à vida indígena, à tradição pioneira, aos 

acampamentos militares ou às origens dos acampamentos organizados. O fato é que, os 

“acampamentos organizados”, que são as atividades que mais aproximam e de certa forma 

contribuíram para o início dos acampamentos brasileiros, parecem ter surgido 

simultaneamente nos Estados Unidos e em países Europeus, como Inglaterra, França, Itália, 

Suíça e Alemanha, no período pós Revolução Industrial. O autor informa ainda que, acampar 

era uma atividade que se restringia exclusivamente ao universo masculino até a virada do 

século XIX. 

 Portugal (2014) informa que, onde quer que apareça civilização, existem ideais difusas 

de retorno à natureza. A natureza, muitas vezes, aparece como aquilo que foi perdido com a 

civilização ou com a emergência da consciência e da individualidade; ela seria o todo perfeito 

de onde viemos e do qual somos ainda uma parte, por isso a recorrente representação da 

natureza como uma mãe e os mitos do homem selvagem ou do deus da fertilidade que possui 

uma conexão especial com a deusa terra. Por outro lado, do ponto de vista da civilização e do 

fortalecimento do eu, a natureza pode aparecer como aquilo que tem que ser combatido: o 

todo desordenado ao qual é necessário impor ordem ou do qual é necessário se separar para 

emergir como um eu.  

A festa motoclubista da Cidade de Goiás traz isso, ao mesmo tempo em que seus 

participantes buscam um retorno à natureza, os moradores os condenam, pois estar nesta 

natureza é ser desordenado, fugir à ordem. A festa causa extrema desconfiança aos de fora da 

situação, pois trazem seus símbolos e sua corporeidade que confirmam “a abundância material 
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que caracteriza toda a tradição ascética aos prazeres do corpo e a liberdade, uma vez libertos, 

dominariam a consciência com sua bestialidade e destruiriam a ordem social” (PORTUGAL, 

2014, p.03). A relação expectador/morador e ator/viajante motociclista traz conflitos de 

pensamentos que segregam ainda mais a festa, o isolamento continua mesmo em espaço 

público, sem barreiras físicas, mas reafirmando as simbólicas e delimitando a dimensão da 

festa. 

 Rosseau (1993) sugere que, desde o século XVIII, existe exaltação ao estado 

selvagem, no qual os desejos e o trabalho são limitados ao mínimo e critica-se o cidadão que 

trabalha como louco pelos mais diversos motivos que os ideais sociais lhe impõem; enquanto 

uns trabalham e aspiram ao repouso e à liberdade, outros querem apenas viver e ficar ocioso. 

“O cidadão, ao contrário, sempre ativo, cansa-se, agita-se, atormenta-se continuamente para 

encontrar ocupações ainda mais laboriosas; trabalha até a morte [...]” (ROSSEAU, 1993, 

p.241). Os sujeitos pesquisados também trabalham, mas buscam continuamente, através das 

viagens e deste tipo de festa, uma maneira mais laboriosa de permanecer vivo, aspiram 

repouso nestas áreas de camping, liberdade nas estradas e ociosidade nas conversas soltas à 

beira do Rio Vermelho. 

A Figura 48 traz um panorama diurno desta festa e materializa a paisagem festiva. 

Com intensa radiação solar, às 13 horas de um sábado de festa, motociclistas conversam à 

sombra, enquanto as motocicletas ficam expostas. Para os que utilizam carros de apoio, foi 

possível levar tendas, que são espalhadas e localizadas exatamente onde estão os seus 

proprietários, grupos de amigos, grupo familiar ou moto clube, notando-se, também, próximas 

a elas as motocicletas. Fitas territorializam os grupos e demarcam as áreas de parada dos 

veículos, ressalta-se a proibição de automóveis na festa, que ficam estacionados nas ruas 

próximas, como pode ser visto na parte superior da imagem. Devido ao calor neste dia, com 

uma média de 35ºC, segundo o aplicativo Climatempo (2014), é possível visualizar 

motociclistas de bermuda, sem camisa e com uso de roupas claras, destoando da 

predominância do preto.  

A partir das 18 horas, a festa recebe um maior público, pois, devido à alta temperatura, 

estavam em hospedagens ou em bares próximos à festa já que o único bar no evento não 

comporta todos. A Figura 49 traduz este momento a partir de outro panorama diurno da festa, 

em que é possível visualizar o palco central, o único bar à esquerda da imagem, um veículo 

antigo e clássico estacionado momentaneamente e mais tendas protegendo do sol aqueles que 
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querem usufruir da festa diurnamente; percebem-se árvores de mata ciliar do Rio Vermelho à 

direita da imagem com diversas barracas embaixo.  

 

Figura 48: Paisagem festiva diurna 

Fonte: Mesquita, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Paisagem festiva diurna 

Fonte: Mesquita, 2014. 
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A Figura 50 demonstra o momento noturno, quando o preto se faz novamente 

presente. O palco de shows assume centralidade e o público aumenta consideravelmente em 

relação às duas imagens anteriores, concentrando-se em volta deste local onde há diversas 

apresentações, sendo elas: a fala do organizador (carregada de agradecimentos pela presença 

de todos, homenagens aos moto clubes amigos, aos motociclistas que vieram de distâncias 

maiores ou de outros países, aos que doaram quantias durante a festa para compra de carne 

para churrasco, bebidas, custear os shows ou algo que o organizador precisou no momento e 

sabia que podia contar com os amigos), shows e sorteio de brindes. Na edição do ano de 2014, 

ocorreram 3 shows, uma banda cover dos Raimundos, uma cantora cover da Janis Joplin e um 

cantor cover do Raul Seixas, todos realizados no sábado. Na sexta-feira e no domingo 

predominou o som mecânico feito por viajantes motociclistas amigos que levam suas 

coletâneas em pen drives e tocam seu repertório preferido, sendo que, durante a noite, o 

volume é menor, mas o som continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Paisagem festiva noturna  

Fonte: Mesquita, 2014. 

 

 

A Figura 51 foi captada a partir do palco central e traz uma visão do público durante a 

fala do organizador, o preto domina a cena, assim como a presença maciça de homens. Há 

uma concentração e seriedade neste momento, os sorrisos são poucos, mas há alegria e 

disponibilidade de presença para este acontecimento. Os moradores e transeuntes podem não 
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entender o rito do discurso, mas facilmente compreendem o quanto o grupo é homogêneo, 

mesmo com visões de marginalizados. Claval, ao analisar as festas urbanas, percebeu que os 

grupos marginais buscam, na festa, a ocasião de criar “zonas de autonomia temporária” 

(CLAVAL, 2011, p. 40). Desta maneira o espaço da festa, a Praça de Eventos da Cidade de 

Goiás, torna-se a zona de autonomia dos viajantes motociclistas, e a relação espaço-tempo 

construída neste espaço territorializa o grupo, empodera os indivíduos, confirma os laços e 

valida os ideais festivos vividos no encontro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Paisagem festiva noturna durante os shows 

Fonte: Mesquita, 2014. 

  

 

3.3 Festa Motociclística: Parada Obrigatória – Morrinhos – GO   

 

 A segunda festa analisada se tornou a maior festa da cidade de Morrinhos e sua grande 

atração turística possui reconhecimento nacional entre as festas deste tipo e para este nicho 

em particular. A Parada Obrigatória é uma festa organizada por um motociclista para um 
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público médio de 30.000 pessoas
37

 anualmente, em sete dias de festas, e compreende o feriado 

nacional da Semana Santa, com a temporalidade específica de quatro dias. O IBGE (2015) 

informa que Morrinhos possui, atualmente, uma população aproximada de 42.000 habitantes, 

sendo 6.000 destes residentes em área rural, pertence à mesorregião Sul Goiano e à 

microrregião Meia Ponte, e faz fronteira com outros 8 (oito) municípios: Goiatuba, Buriti 

Alegre, Caldas Novas, Água Limpa, Pontalina, Piracanjuba, Rio Quente e Aloândia. A 

rodovia federal BR 153 atravessa todo o município e também a área urbana da cidade, estando 

a 130 km de Goiânia e próximo à fronteira com Minas Gerais, fator este importante para 

compreender a origem do público da festa. O mapa 05 traz a localização deste município que 

recebe a festa motociclística mais citada entre os viajantes motociclistas pesquisados. 

O município de Morrinhos é um ponto fixo na configuração da rede de festas para 

motociclistas no Estado de Goiás. Sua posição geográfica favorece a presença em maior 

porcentagem de viajantes motociclistas vindos de Goiânia, Brasília, municípios goianos com 

menos de 100 km de distância e mineiros que estão próximos da fronteira estadual. Esta festa 

teve início em 2004 quando um viajante motociclista sem vínculo com moto clube convidou 

amigos, viajantes motociclistas, para irem até Morrinhos no feriado nacional da Semana 

Santa, com o intuito de acampar, fazer churrasco, ouvir música e rever amigos.  

O organizador chama a atenção que, neste feriado não havia nenhuma festa específica 

para este público e seria uma boa oportunidade de viagem. O espaço festivo era o Clube da 

Telegoiás, espaço com piscinas, chalés com churrasqueiras, área de camping e campos para 

prática de futebol, localizados no centro urbano da cidade, caracterizando um espaço privado 

de uso coletivo, local onde a festa aconteceu por três anos consecutivos. Estar na relação 

intramuros fez a festa coexistir dentro do urbano e com o crescimento no número de 

participantes foi preciso levá-la para outros espaços, como demonstra o Mapa 06.  

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Números informados pela Polícia Militar do município e confirmados pela Secretaria Municipal de 

Turismo, referentes aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. 
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No ano de 2007, o organizador foi impelido a fazer a festa às margens do lago recém-

inaugurado por exigência da prefeitura alegando que ali se compunha uma área pública ainda 

maior, o Parque Municipal Recanto das Araras, afastado da área residencial, com mais 

proximidade à “natureza” e ainda seria uma oportunidade de promover o equipamento 

turístico. Contudo a festa aconteceu somente por dois anos (2007 e 2008), o intuito de atingir 

os moradores da cidade não aconteceu, continuou sendo uma festa segregada como era no 

Clube da Telegoiás, mas recebia viajantes motociclistas de outras cidades e estados, passando 

então, em 2009, para o Parque Municipal de Exposições Silvio Melo, como pode-se observar 

no Mapa 06, ainda mais distante das áreas residenciais e situado a, aproximadamente, 4 km do 

Centro da cidade. Esta localização favorece novamente o isolamento dos grupos, mas, 

contraditoriamente a isto, começam a promover shows, com apoios da prefeitura, que tenta 

levar a população local e de municípios vizinhos para a festa. 

 Desta forma o viajante motociclista e organizador de uma festa antes com o caráter de 

encontro com amigos se tornou um administrador de produto cultural da cidade e a festa 
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transmudou para um produto turístico. Pires (2001) lembra que a festa é, de fato, um produto 

turístico, contém elementos criados com o intuito de satisfazer algum tipo de necessidade, 

ainda que efêmera, e o produto turístico é produzido e consumido em um mesmo local, sendo 

o consumidor o elemento que realiza o deslocamento em direção ao objeto de consumo no 

momento em que há a produção do produto turístico; muitas vezes, concomitantemente, 

verifica-se a distribuição em junção com o próprio consumo, vinculado às atividades e aos 

serviços que formam os equipamentos turísticos. 

 Constatou-se que, toda rede hoteleira estava ocupada com participantes da festa, 

comércios, como supermercados, lanchonetes, distribuidoras de bebidas, panificadoras, 

restaurantes e bares, se preparam com maior estoque, maior produção e até contratação de 

funcionários temporários. A festa é bem vista e esperada pelo comércio local, mas informam 

que os motociclistas passam pelos comércios compram o que precisam e vão para o evento, os 

restaurantes também são frequentados rapidamente ou adquirem-se marmitas que serão 

consumidas no evento, fatos que confirmam a vontade de permanecer na festa, no espaço e 

tempo festivo, fugindo da cidade.  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 52: Bar temático de rock’n roll, Morrinhos – GO. 

Fonte: Mesquita, 2014. 

 

 É importante ressaltar a presença de bares temáticos com visual retrô, decoração 

vintage e estilo musical pop rock, rock e blues, com apresentações ao vivo de artistas vindos 

principalmente de Goiânia e, no decorrer da festa, os bares permanecem abertos, mas sem 
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muitos clientes, sendo que a maioria deles fecha no sábado devido ao show principal. Os 

comerciantes informaram em entrevistas que estes bares surgiram depois que a festa se 

consolidou, muitos possuem menos de cinco anos de existência, não obstante são 

frequentados semanalmente por moradores da cidade, como este exposto na Figura 52, que 

divulga convites inclusive em redes sociais. 

 Andar pelas ruas da cidade na semana da festa é sentir uma outra cidade, cidade que 

abraça o evento, se colore de preto, modifica seus sons e atende os viajantes motociclistas da 

melhor forma que podem. Estes clientes especiais são elogiados pelos moradores e parecem 

se portar diferente daquilo que imaginavam, como expõe este entrevistado: 

“Eles comem salgados e tomam suco de laranja, poucos pedem bebida 

alcoólica, são muito tranquilos, têm muitos casais e são bem familiares. 

Depois que eles começaram a vir pra cá todo ano na semana santa a cidade 

encheu de bar de roqueiro, não sei se dá lucro, mas eles continuam. E 

muitos bares que tocam sertanejo, na época da festa tocam músicas do Raul 

Seixas e uns rock, assim traz mais clientes”. 

(ENTREVISTADO 24, proprietário de lanchonete, 28 anos, homem) 

 Os elementos simbólicos da cultura dos motociclistas são agregados à cidade criando 

outra paisagem, eles se sentem bem recebidos e acolhidos e certas permissividades antes 

proibidas acontecem, como “voltas e rolés” na cidade sem capacete, lembrando que dentro do 

evento poucos utilizam capacete - a exposição de seus rostos vinculados à motocicleta que 

pilota foi algo bastante visto. Maia (2012) vê na festa esta força motriz capaz de atrair o 

público, modificar a paisagem urbana e criar interações entre turistas, comerciantes e 

moradores antes não possíveis, além de promover excessos. 

  Quando se buscou informações sobre as principais festas da cidade, o termo festa 

tradicional se tornou frequente, pareciam enfatizar que a festa motociclística não era algo 

tradicional na cidade, como a Festa de Nossa Senhora do Carmo (realizada no mês de julho na 

igreja matriz), a Festa do Né (realizada na Praça Rui Barbosa no mês de agosto), a Festa do 

Tomate (realizada no Parque de Exposições Sylvio de Mello no mês de agosto), a Festa de 

Artes Morrinhense (geralmente realizada no mês de outubro) e, a maior delas, a Exposição 

Agropecuária e Industrial – Expo Morrinhos (realizada no mês de junho), que recebe um 

público médio de 100.000 pessoas e em 2016 realizará a sua 42ª Edição. Cada festa exposta é 

um evento caraterístico em suas singularidades e formadora de suas paisagens próprias.  
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 Fernandes (2003) vê nas festas novos vínculos comunitários e religações 

transcendentais que se realizaram e se afirmam através dos símbolos e dos rituais que 

acontecem nos espaços urbanos e estes não podem ser compreendidos somente em termos 

materiais, pois existem as considerações simbólicas nas suas dinâmicas. O parque de 

exposições é um espaço para diversas “instituições festivas”.  

A Figura 53 traz o cenário de tantas festas vazio. Percebe-se as baias para exposição 

de animais, os galpões para leilões e boates itinerantes, o campo gramado circular para 

treinamento de equinos, a área de estacionamento de veículos, e à esquerda da imagem na 

área sem cobertura vegetal com solo exposto instalam-se as arenas de rodeio e os palcos para 

shows. O verde da cobertura vegetal se espalha ao redor do parque de exposições com áreas 

de pastagens e pontualmente dentro do parque com as árvores e os campos gramados, 

reforçando a ideia de buscar a natureza neste tipo de festa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Parque de Exposições Sylvio de Mello em Morrinhos – GO. 

Fonte: Parada Obrigatória, 2014. 

 

Os espaços destinados aos animais durante a festa agropecuária são ocupados por 

pessoas e motocicletas durante a festa motociclística. Na primeira os participantes caminham 

pelo parque visualizando animais e na festa pesquisada visualizam motocicletas e 

motociclistas, é como se estes dois fossem objetos de contemplação para os que não praticam 
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o mesmo feito, desta forma a festa é vivida de uma forma pelos viajantes motociclistas e de 

outra pelos espectadores.  

A Figura 54 demonstra as baias, espaços criados para exposição de animais, sendo 

utilizadas para camping e exposição de motocicletas; nota-se também a presença de carros, 

estes são veículos de apoio dirigidos, em sua maioria, por mulheres, cônjuges, que levam 

churrasqueiras, cadeiras, mesas, tendas, barracas e fogões para a festa; depois que montam o 

acampamento, os veículos vão para o estacionamento externo ao parque e as motocicletas 

dominam a cena. Desta forma foi possível compreender que a ação de acampar nestas festas 

vai além da presença de barracas para dormir dentro da festa, mas criam verdadeiros 

ambientes festivos menores dentro da festa, compondo, assim, esta paisagem festiva tão 

singular. 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                Figura 54: Utilização de baias para exposição de animais 

                Fonte: Parada Obrigatória, 2014. 

 

Butteli (2008) aborda os ritos que impõem uma posição ao gênero feminino, em que, a 

partir da formação da ideia de que o homem é normativo, sua relação com a mulher só pode 

acontecer por um sistema de complementaridade. Neste sistema dividem-se papéis, funções e 
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características de homens e mulheres através de uma estrutura binária, mas a mulher 

apresenta-se à cena para complementaridade da ação masculina, pois de fato há uma divisão 

arbitrária de oposição, esta sim é clara e manifesta, como foi vista na festa. Bourdieu (1995) 

ressalta que a imagem da mulher é vinculada e presa à família, enquanto o homem traz uma 

conotação de liberdade e de menor fixação a esta instituição social. O que o autor afirma é 

visto nitidamente na festa, enquanto homens viajam, as mulheres ficam em casa cuidando dos 

filhos e da casa; se a mulher viaja junto, ela irá na garupa ou no carro de apoio, esta última 

espacialidade fará a mulher estar fora do comboio de motociclistas, onde acontece a festa 

itinerante. Contudo, por todo o evento as mulheres circulam, participam destas outras festas 

menores nos acampamentos e por entre as tendas comerciais de acessórios e alimentação, 

sendo possível perceber que não há regras espaciais com relação ao gênero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Acampamentos na festa 
Fonte: Parada Obrigatória, 2014. 

  

A Figura 55 ilustra estes espaços festivos ainda menores espalhados pela festa maior, é 

possível perceber que as motocicletas parecem cercar as barracas, mesas e cadeiras, 

territorializando essas espacialidades. As jaquetas e calças utilizadas nas estradas durante a 

viagem são trocadas por bermudas e camisetas ou permite-se estar sem camisa (foram vistos 

participantes sem camisa, mas com o colete, e o preto continua sendo a cor predominante nas 

vestimentas de festa).  
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A Figura 56 é também diurna de uma parte da festa em que se localizam diversas 

tendas com produtos alimentícios, o cheiro informa esta espacialidade específica, mesmo 

tendo café da manhã oferecido pelo organizador gratuitamente em todos os dias do evento, 

churrasco do tipo boi no rolete para amigos mais próximos e pessoas que levam suas comidas, 

como demonstrado nas baias, estas tendas lotam e os comerciantes informam o alto consumo 

dos participantes e, consequentemente, o lucro. A maior porcentagem dos comerciantes de 

produtos alimentícios presentes na festa é de Goiânia, dado que também se repete para o 

comércio de roupas, acessórios e concessionárias. Maia e Oliveira (1997), em seus estudos 

sobre comércio informal em Goiânia, em especial as feiras, viram que estas atividades, 

embora burlem o fisco, e com isso, reduzam a porcentagem de impostos arrecadados, 

garantem, por outro lado, a sobrevivência, o sustento e um padrão de consumo, em alguns 

casos, superior daqueles que exercem trabalho formal, atribuem ainda o costume à tradição 

como explicações para a continuidade de existência destes comércios periódicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 56: Comércio informal de alimentos 
                        Fonte: Motrópolis Moto Clube, 2014. 

  

O comércio informal de alimentos na festa também traz mais cores ao evento, logo 

este colorido é o marcador territorial daquele que é de “fora do pedaço”, parafraseando 

Magnani (2002) ao referir-se às pessoas que são não pertencentes aos grupos urbanos por ele 

pesquisados; e o comércio informal de vestimentas e acessórios reafirma o preto, como 

demonstra a Figura 57.  
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Figura 57: Comércio informal na festa 
Fonte: Parada Obrigatória, 2015. 

   

Essas tendas vendem peças que compõem a vestimenta de um motociclista para 

viagem, assim como ornamentações necessárias à composição da indumentária para festa, 

portanto esse comércio informal na festa é responsável pela manutenção do estilo destes 

sujeitos, seu costume e sua tradição, e muito daquilo que usam foi adquirido em outras festas 

que participaram. 

A Figura 58 traz a paisagem festiva em período noturno. Neste momento os 

acampamentos utilizados no decorrer do dia ficam vazios, as áreas de comércio informal 

diminuem os clientes para irem ao palco central assistir aos shows, ver performances de dança 

do ventre, ouvir o organizador do evento em sua fala de agradecimento, que geralmente 

ocorre na noite de sábado da festa, e presenciar as manobras radicais de pilotos motociclistas 

no globo da morte. As bermudas e camisetas são abandonadas e as calças e jaquetas entram 

novamente na cena, o preto reina e mesmo os moradores da cidade, ao participarem do show 

principal, utilizam vestimentas nesta cor, eles também se vestem com características 

específicas para este tipo de festa.  
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Figura 58: Paisagem noturna da festa 
Fonte: Parada Obrigatória, 2016. 

 

3.4 Sons, cheiros, sabores, cores e competições nas festas 

 

Cada festa para viajante motociclista é um evento espacial específico, agregado de 

características comportamentais, unido às corporeidades e simbologias próprias, como: sons, 

cheiros, sabores, cores e competições, expondo relações espaço-temporais peculiares que 

iniciam nas viagens e persistem durante estas festas. “Não se trata de um tempo sem nome, 

mas de um tempo empiricizado, concreto, dado exatamente através desse portador de um 

acontecer histórico, que é o evento.” (SANTOS, 2005, p. 14 e 15). Nessas festas, paisagens 

são construídas, ideais em comum são discutidos, vividos e celebrados, a melhor 

compreensão destas paisagens é o intuito do texto que se segue. 

Fortuna (2013) afirma que, na maioria das paisagens culturais coexistem paisagens 

sonoras e olfativas, já que os sons e os cheiros são demarcadores territoriais, criam relações 

para afirmar a lugaridade e são elementos da composição da paisagem. Nas duas festas 

pesquisadas, a sonoridade do espaço festivo trazia características singulares para aquele 

espaço: eram muitas vozes de homens em tom médio durante o dia, mais alto no decorrer da 

noite e baixos durante a madrugada, poucas vozes femininas e sempre em tons médios a 

baixos. Sons de motores de motocicletas chegando na festa, passeando e saindo, acelerações 

médias, pois as motocicletas quase que desfilam pelo evento. O som mecânico em volume 
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médio tocando clássicos do rock’n roll se mistura ao som dos acampamentos espalhados pelas 

duas festas, ao ponto de absorver em um breve caminhar diferentes músicas. Ao cair da noite, 

o som principal é o do palco com DJ tocando músicas em som alto e shows; 2h e 3h foram os 

horários em que ambas as festas diminuíram suas sonoridades, as músicas desapareceram e as 

conversas permearem a madrugada. No amanhecer das duas festas muitos pássaros cantando, 

barulho das árvores movidas pelo vento, mas na festa da Cidade de Goiás um som preenche a 

paisagem, o das águas do Rio Vermelho, único momento que se consegue ouvi-lo.  

A partir do som, a festa alcança uma maior espacialidade, a paisagem festiva cria 

limites ainda maiores do que os marcados por objetos e signos. Joly (2007) esclarece que um 

signo possui uma materialidade da qual apercebemos com um ou vários dos nossos sentidos. 

“Podemos vê-lo (um objeto, uma cor, um gesto), ouvi-lo (linguagem articulada, grito, música, 

ruído), cheirá-lo (diversos odores, perfume, fumo), tocá-lo ou ainda saboreá-lo”. (JOLY, 

2007, p.35). Os sons descritos são signos da festa que fazem a cidade ser ocupada pela festa 

através da sonoridade produzida. 

 Ao se tratar da paisagem olfativa criada nestas festas, deve-se entender o cheiro como 

fator importante na relação de afetividade com os espaços, como demonstra Lindstrom 

(2007). 

Existem aproximadamente 100.000 odores no mundo – uma centena deles 

classificados como odores primários. A partir destes existe uma miríade de 

combinações de múltiplos odores. Cada odor primário tem o poder de 

influenciar nosso humor e nosso comportamento. Todo mundo percebe os 

odores de maneira diferente, já que muitos fatores entram em jogo. Para 

mencionar apenas algumas das variáveis que intervêm na percepção olfativa 

temos a idade, a raça e o gênero. (LINDSTROM, 2007, p. 101) 

 

 Os odores produzidos e sentidos nas festas foram vinculados à motocicleta, à 

vestimenta dos motociclistas, à alimentação e às bebidas consumidas nas festas. As 

motocicletas quando aceleram produzem um cheiro de queima de combustível que sai de seus 

escapamentos, quando chegam na festa estão com os pneus quentes e estes exalam odor, o 

óleo que passou pelo motor estando em alta temperatura também produz um cheiro 

específico, se o freio foi recentemente utilizado, as pastilhas produzem outro aroma. Todos 

estes cheiros impregnam em suas vestimentas e a jaqueta de couro, além de seu próprio 

cheiro, absorve outros. Estas jaquetas são lavadas com pouca frequência, ação comum a este 

tipo de vestimenta; assim cada jaqueta carrega o cheiro de várias viagens. O comércio 

informal presente nas festas possui tendas que vendem jaquetas, capacetes, coturnos e 
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camisetas; ao passar por estes espaços o cheiro de couro é marcante e se mistura com o das 

camisetas e bandanas expostas, estas trazem o cheiro do tecido sem lavar, uma mistura de 

tintura com o plástico silcado nas estampas. 

 A maioria dos acampamentos possui uma churrasqueira, dela exala cheiro de fumaça e 

do que estiver sendo assado naquele momento, mas a carne bovina foi a mais sentida. No 

amanhecer da festa, o cheiro do café e do pão francês se fazem presentes, logo o cheiro da 

cerveja exalada dos copos, das garrafas, das latinhas e da boca dos viajantes motociclistas e o 

cheiro da fumaça de cigarros está por toda a festa, cigarros de palha com fumos artesanais e 

sem filtros, charutos e de maconha também permeiam a formação desta paisagem olfativa. 

Sente-se também cheiro de cachaça e de whisky, as cachaças são mais frequentes na festa da 

Cidade de Goiás, isto se explica pela proximidade ao Mercado Municipal e às cachaçarias 

presentes. Durante a tarde, o cheiro de cerveja que caiu no chão e nas mesas vai se tornando 

mais forte e durante a noite se intensifica, quando amanhece este cheiro se mistura ao da 

urina, que na festa de Morrinhos é mais frequente do que na Cidade de Goiás, fato explicado 

pelo público maior e pela quantidade de sanitários que não atende todo o público. 

 Em ambas as festas pesquisadas acontecem almoços gratuitos na sexta e no sábado da 

festa. Assim, próximo ao meio dia, o cheiro da comida domina a paisagem. Quando são feitas 

no próprio local da festa, o seu preparo também projeta aromas que servem como convite aos 

participantes da festa. Na festa da Cidade de Goiás existe o comércio informal de espetinhos 

assados em churrasqueiras, sua produção também projeta fumaça que leva consigo o cheiro 

do carvão e da carne assada, sanduíches do tipo X-Salada preparados na chapa também são 

vendidos, e esta forma de fazê-lo também produz fumaça e um cheiro específico, por fim o 

cachorro quente e o cheiro de seu molho de tomate são sentidos por quem passa por perto. Na 

festa de Morrinhos, a diversidade é maior nos alimentos vendidos, assim concomitante aos 

cheiros também, são os odores vindos da fabricação e do consumo de pastéis, tapiocas, 

yakisoba, espetinhos, sanduíches, jantinhas (arroz com frango e com carne), bombons e 

tendas com batidas e drinks, em que o odor advindo de bebidas alcoólicas e frutas se mistura 

criando um aroma singular daquela espacialidade. Ao expor estes alimentos que projetam 

diferentes cheiros, tem-se a descrição dos sabores encontrados nas festas em sua glocalidade. 

 Na festa de Morrinhos um cheiro se tornou notável e comentado entre os presentes, o 

de estrume de gado. Por utilizarem como área de camping os espaços para exposição de 

bovinos, era comum encontrar excrementos de gado ou perceber o cheiro deles impregnado 

nestes espaços, contudo é um odor a mais na festa e tratado com humor entre os participantes. 
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“A gente vem pra festa e pensa que está o tempo todo numa fazenda, 

aqui tem cheiro de bosta de vaca o tempo inteiro”. 

(ENTREVISTADO 25, vendedor, 30 anos, homem) 

   Pela manhã, o cheiro exalado das motocicletas diminui, pois ficaram desligadas 

durante a noite, os que estão em área de camping sentem a singela fragrância do orvalho 

matinal, quem tiver mais sensibilidade consegue distinguir o cheiro que exala das diferentes 

espécies vegetais, principalmente na festa da Cidade de Goiás, onde a mata ciliar do Rio 

Vermelho está próxima e muitos acampam embaixo dela. 

 O preto e o prateado são as cores presentes neste tipo de festa, indo desde as 

motocicletas, aos corpos dos motociclistas até ao que é vendido no comércio informal, 

deduzindo, assim, que se trata de uma festa com poucos coloridos, estes existem e estão 

presentes nos brasões dos moto clubes, são pontos de cores na infinidade do preto de suas 

roupas, de seus veículos e de seus acessórios. O preto se torna, assim, o contraste para seus 

símbolos identitários e seus rostos aparecem mais que suas vestimentas.  

 Por fim jogos e competições complementam esta paisagem festiva. Para além da 

diversão e do entretenimento, os jogos e as competições reafirmam a força e a virilidade 

masculina, são provas que buscam demonstrar ao público espectador a força, o domínio com 

as máquinas, o equilíbrio corporal, a determinação e a coragem. Sabo (2002) lembra que estes 

elementos buscados pelo homem durante uma prova é algo tribal ainda visto nos seres 

humanos, em especial nos homens e visto em quase todas as sociedades.  

Além desses atributos, como resultado de um processo de socialização 

generificado, o esporte tem também reiterado a representação dos homens 

como fortes, insensíveis, determinados e corajosos. Todo esse conjunto de 

atributos está fortemente relacionado ao que se tem denominado como 

masculinidade hegemônica, entendida como uma forma de masculinidade 

tradicionalmente valorizada e idealizada em um contexto cultural e histórico 

específico. Assim, o esporte pode ser considerado, de uma forma mais geral, 

como uma das práticas através das quais ocorrem o ensino, a expressão, a 

manutenção e a legitimação dessa forma de masculinidade. (SABO, 2002, p. 

45) 

 

Os jogos vistos nas festas fazem parte de modalidades esportivas existentes, mas não é 

a proposta dos organizadores, contudo são, como afirma Sabo (2002), a manutenção e a 

legitimação da masculinidade. As festas são consideradas tradicionais assim como estas 

competições dentro deste espaço festivo. Conforme Potter (2014), desde 1910, as competições 
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com motocicletas viravam grandes festas nas cidades, e as grandes festas de encontro de 

motociclistas tinham competições. 

 As provas vistas nas festas foram: corrida com tora de madeira, tiro ao alvo (com 

espingardas de chumbinho por ser uma arma de uso liberado e não requer licença de porte), 

competição da motocicleta mais rápida, competição da motocicleta mais lenta, corrida dos 

obstáculos (passar por um trajeto com vários obstáculos sem colocar os pés no chão), corrida 

do tambor, ficar em pé sob a motocicleta em movimento, fazer zerinho, andar de uma roda e 

prova da salsicha (penduram diversas salsichas por barbantes nas tendas ou galpões, os 

motociclistas pilotam com uma mulher na garupa e percorrem o espaço delimitado até a 

salsicha, a mulher fica em pé na motocicleta e morde a salsicha). Esta última prova, além da 

virilidade, a mulher é figura coadjuvante na cena do domínio da motocicleta feita por um 

homem e precisa morder uma salsicha que remete ao órgão genital masculino, objeto fálico. 

 A Figura 59 é da prova do tambor, consiste em levar o tambor até o ponto final 

empurrando-o com o pneu dianteiro, nota-se que não há uso de capacete e uma mulher 

participou da prova, há um público espectador e premiação de camisetas do moto clube 

organizador e fichas para cervejas.  

A última prova que encerra este capítulo é da moto mais lenta, Figura 60, em que a 

agilidade com a aceleração e o equilíbrio para com a motocicleta devem estar juntos para que 

o piloto consiga fazer o trajeto sem colocar os pés no chão; fitas marcadoras são fixadas ao 

solo para demonstrar o percurso correto e em volta barracas embaixo de árvores e veículos 

mostram as áreas de acampamento desta festa. A paisagem festiva durante as provas cria a 

figura do torcedor que circunda o local da prova. Quando um membro de um moto clube 

realiza a prova, todos os seus membros presentes viram torcida para o competidor, ressalta-se, 

ainda, que a prova é narrada com microfone, narração ouvida dentro e fora da festa, pois a 

sonoridade alcança espaços ainda mais distantes que os visualmente delimitados na festa. 

 



183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

        Figura 59: Prova do tambor 
        Fonte: Best Rider, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

        Figura 60: Prova da moto mais lenta 
        Fonte: Best Rider, 2016. 
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CAPÍTULO IV 

TRADIÇÃO MOTOCICLÍSTICA: SUJEITOS E FESTAS NOUTROS ESPAÇOS-

TEMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
      

     Figura 61: George Wyman, São Franciso, Estados Unidos, 1902. 

     Fonte: Rafferty, 1999. 

 

A imagem que principia este capítulo foi captada em 1902 na cidade de São Francisco, 

nos Estados Unidos, e registra a festa de chegada de George Wyman, viajante motociclista 

que percorreu 6100 km (seis mil e cem quilômetros) em estradas estadunidenses, considerada 

a primeira e mais distante viagem de motocicleta do mundo, sem o propósito de dar a volta ao 

mundo (RAFFERTY, 1999). O que se assemelha às bicicletas de nosso tempo é um modelo 

original das primeiras motocicletas, nota-se a presença do motor na parte traseira ao lado da 

roda. É possível, também, observar os elementos de hoje nessa imagem captada há 114 (cento 

e quatorze) anos, como a bagagem amarrada por diversos espaços da motocicleta, um 

acessório de proteção contra o vento amarrado de forma rudimentar à frente da motocicleta, o 

cuidado com a vestimenta, o chapéu antecedendo o capacete, o terno utilizado como trajes de 

gala para a foto, e, não menos importante, os olhares curiosos dos não viajantes. A Figura 61 

imprime uma paisagem festiva, com rituais de chegada e estritamente masculinos. 

Para chegar ao capítulo final da tese, foram feitas investidas teóricas, conceituais e 

metodológicas no intuito de compreender os preparativos dos viajantes motociclistas para as 
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viagens das festas, desde os primeiros acessos aos convites das festas, a escolha da 

vestimenta, o preparo da motocicleta (dentro ou fora de suas residências), até a esperada 

partida para a festa. Acompanhou-se todos os possíveis trajetos feitos pelos motociclistas, por 

asfalto e off road, na busca de encontrar o caráter festivo e de lazer, usando, assim, a 

descrição de seus rituais estradeiros e suas relações com os espaços específicos. Percorreu-se 

as festas motociclistas e motoclubistas do estado de Goiás, com ênfase nas duas de maior 

público, desenhando, assim, toda a paisagem festiva e seus elementos simbólicos específicos, 

uma verdadeira gama de cheiros, sons, sabores e vivências daquele espaço-tempo festivo.  

O Capítulo IV traz a gênese das viagens de motocicletas a fim de compreender a 

difusão espacial desses elementos acima apresentados, o espraiar dos viajantes motociclistas, 

e retoma a viagem de motocicleta, definindo-a, neste momento, como uma tradição em que os 

sujeitos são os/as viajantes motociclistas e as festas apresentadas são, às vezes, citadinas ou 

em precárias estradas fora de cidades. O percurso inicia-se em 1890 nas nações europeias, 

percorrendo as estradas alemãs, inglesas e francesas, atravessa os Estados Unidos e faz 

diversas escalas mundiais com as viagens de volta ao mundo, chegando aos continentes 

africano e asiático. Aborda-se, destarte, a tradição “noutros espaços-tempos” neste capítulo da 

tese. 

Faz-se um retorno historial aos antecedentes dos viajantes motociclistas atuais, 

enfocando alguns(mas) dos(as) primeiros(as) homens e mulheres motociclistas, 

espacializando e caracterizando seus comportamentos festivos e ritualísticos nesses espaços-

tempos explorados. Recorda-se que se obteve como preceito nesta tese trazer à tona o papel 

da mulher motociclista e sua participação nos eventos.  Neste momento final, desvelam-se 

essas pioneiras na qualidade de pilotas de viagem para o lazer e para o trabalho, pilotas de 

corridas de alta velocidade, pilotas de trilhas e de esportes radicais. Será notado que, em cada 

tipo de pilotagem, foram produzidas festas específicas e suas respectivas paisagens.  

 

4.1 Os princípios de festar nas viagens de motocicletas 

 

As ações dos primeiros viajantes motociclistas, datadas desde o final do século XIX, 

repetem-se “noutros espaços-tempos” atualmente, o que introduz a concepção de práticas 

“tradicionais”. Exemplo disso são as viagens de volta ao mundo em motocicletas que 

continuam a acontecer, com variados pontos de partida e com os mesmos ideais daqueles 
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motociclistas de antanho, produzindo festas como aquelas dos atuais hallies internacionais de 

aventura que contam com pilotos e pilotas profissionais e amadores. Tais pilotos e pilotas 

repetem uma ação “antiga” em um novo tempo e com novos significados; mas os ideais de 

desbravar, de percorrer cada vez mais espaços alhures e de estar “livre” na motocicleta 

continuam presentes desde a invenção e patente deste veículo, em 1885, na Alemanha.  

A bibliografia pesquisada possibilita afirmar que viajar de motocicleta é uma tradição 

de mais de cem anos e possui escala mundial, sendo um fenômeno global que cresce tanto em 

número de praticantes quanto em espaços percorridos. Expandindo-se à medida que novas 

estradas surgem ou recebem mais infraestrutura, esta tradição se consolida e se (re)significa 

fomentando o turismo. Retoma-se, assim, a definição clássica e etimológica de tradição 

proposta por Bornheim (1987, p. 18) “a palavra tradição é de origem latina, traditio. O verbo 

é tradire, e significa precipuamente entregar, designa o ato de passar algo para outra pessoa, 

ou de passar de uma geração a outra geração”. Eliot (1989) discorda dessa ideia de tradição 

repassada; para o autor, a tradição implica em um significado muito mais amplo, devendo 

envolver o sentido histórico daquilo que será transmitido, deve ser desejada por aquele que 

quer dar continuidade, assim ela não pode meramente ser herdada, “se alguém a deseja deve 

conquistá-la através de um grande esforço” (ELIOT, 1989 p.38-39). Circunstância que é 

percebida entre os viajantes, não é um repassar familiar, ou ter acesso a esse tipo de viagem e 

ir reproduzindo, vai além, engloba o esforço de ter uma motocicleta, organizar-se 

temporalmente e financeiramente para dar continuidade a esses feitos expostos neste capítulo 

ao longo desses anos, é uma prática espacial complexa.  

A tradição pode, assim, ser compreendida como o conjunto dos valores dentro dos 

quais estamos estabelecidos; não se trata apenas das formas do conhecimento humano 

repassado, ou das opiniões que temos sobre diversos temas, mas também da totalidade do 

comportamento humano, que só deixa elucidar a partir do conjunto de valores constitutivos de 

uma determinada sociedade (BORNHEIM, 1987). 

Propõe-se que a tradição é fluída e seu conteúdo pode ser redefinido a cada geração. É 

um fenômeno intemporal, cujos conteúdos são situacionalmente construídos, é ainda um 

modelo assumido de modos de vida e práticas passadas de rituais que as pessoas usam na 

construção de sua identidade atual. A seleção do que constitui a tradição é sempre feita no 

presente; o conteúdo do passado pode ser modificado e redefinido conforme uma significação 

moderna. De outro modo, a tradição é um produto dinâmico da consciência humana, sendo 

constantemente reformulada no contexto contemporâneo (LINNEKIN, 1983).  
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As viagens em motocicletas à maneira de tradição foram redefinidas e reconstruídas a 

cada novo espaço de existência; as vestimentas, a bagagem e os acessórios sofreram 

modificações e os motivos para viajar foram reformulados no contexto contemporâneo, mas 

há um fundamento intemporal que persiste apesar de ou exatamente por causa dessas 

reconstruções.   

Thompson (1995) defende o poder de deslocamento espacial das tradições, libertando-

as dos limites impostos pela transmissão oral e em circunstâncias das interações face a face, 

ao mesmo tempo em que interpreta territorialmente ao que denomina de “desenraizamento 

das tradições”. 

 

O alcance da tradição – tanto no espaço quanto no tempo – não estava mais 

restrito pelas condições de transmissão localizada. Mas o desenraizamento 

das tradições não as conduziu ao definhamento, nem destruiu completamente 

a conexão entre tradições e unidades espaciais. Pelo contrário, o 

desenraizamento foi a condição para a reimplantação das tradições em novos 

contextos e para a nova ancoragem das tradições a novos tipos de unidades 

territoriais que iam além dos limites das localidades compartilhadas. As 

tradições foram deslocadas, não perderam, porém, sua territorialidade, elas 

foram remodeladas para serem implantadas numa multiplicidade de lugares e 

religadas a unidades territoriais cujos limites ultrapassavam os da interação 

face a face. (THOMPSON, 1995, p.252)  

 

O alcance espaço-temporal da tradição motociclística tem aumentado e o seu 

“desenraizamento” de países europeus e dos Estados Unidos não ocasionou um 

“definhamento”. Motociclistas brasileiros, mexicanos, australianos e sul africanos continuam 

fazendo viagens em motocicletas pelo mundo e a tradição não é perdida. A tradição é 

compartilhada em sites, blogs, redes sociais e livros autobiográficos que substituem os 

contatos face a face lembrados por Thompson, compartilhamento que remodela a tradição 

numa multiplicidade de lugares e reafirma o seu princípio de valor à viagem, do ir e do 

voltar, do partir e do chegar, do deslocar-se e do ser-em-movimento nesses meios de 

comunicação.  

 O historiador Shoham (2011) também traz uma investida teórica para compreender o 

alcance da tradição nessas relações espaço-temporais. 

Traditions are essential to social life, which has a temporal dimension. 

Traditions dialogue with each other, borrow materials, ideas, and 

institutions, and often develop through mutual interaction. Such cultural 

encounters are often conceptualized as meetings of different traditions: oral 

and literate, great and little, civilizational and folk, modern and non-modern. 

The paradigm of assigned temporal meaning suggest viewing them as 
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encounters between different modes of temporality – long-range and short-

range, past-oriented and future-oriented, cyclical and linear, fragmented and 

continuous – in all their possible permutations and combinations, along with 

those of different social units. (SHOHAM, 2011, p.336) 

 

 Para o referido autor, as tradições são essenciais para a manutenção da vida social. 

Para ele, a cada relação espaço-temporal, a tradição é repassada de uma forma, a tradição de 

viajar de motocicleta foi repassada através de longas distâncias, long-range, e fragmentada 

espacialmente. Não há uma continuidade espacial para poder afirmar que em todos os espaços 

partem viajantes motociclistas, a tradição se fez com possíveis permutações e combinações 

espaciais a partir de cada sociedade, bem como das estradas que ligam esses espaços. 

Exemplo disto foi à trajetória, que se tornou livro, da viagem de um goiano que partiu 

de Morrinhos – GO e foi até o Alasca nos Estados Unidos de motocicleta, acompanhado por 

sua esposa na garupa. Percorreram 114.000 km (cento e quatorze mil) no ano de 2011 e a obra 

autobiográfica relata a viagem e a relação com a esposa como uma “garupeira”, por ele assim 

chamada. No livro A garupeira: aventura, amor e superação, de Sinomar Godois Tavares, 

o piloto é um desses meios de comunicação que demonstram e propagam a tradição de viajar 

de motocicleta. Tanto o ato de viajar como transcrevê-la e divulgá-la em sentido lato são 

tradições. 

A Figura 62 se apresenta como uma fotografia que foi tirada em setembro de 2015, na 

Vila de Doadhorse, no extremo norte do estado do Alasca, nos Estados Unidos, materializa 

todas as investidas expostas no decorrer da tese: há um caráter festivo de comemoração ao 

chegar a determinados espaços almejados, o braço erguido do piloto traz a simbolização dessa 

conquista, o piloto e a “garupeira” estão com trajes específicos de viagem, a motocicleta foi 

vestida para a festa com acessórios de segurança, bagagens e a bandeira do Brasil. O “sujo” é 

nitidamente percebido como um elemento da imagem que demonstra a distância percorrida e 

as novas paisagens estradeiras descobertas a cada instante de viagem, sendo mais importante 

do que a “limpeza” da motocicleta. 
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  Figura 62: Viajantes motociclistas goianos no Alasca – Estados Unidos, 2011. 

  Fonte: Tavares, 2015. 

 

 Nota-se, ainda, a predominância do azul no fundo da imagem exaltando o gênero 

masculino, arquetipado nesta cor, e quem ergue o braço e vence é o homem. A mulher, além 

dos braços em repouso, carrega o capacete e a mochila, provavelmente precisou cortar seus 

cabelos para facilitar os cuidados higiênicos durante a viagem e suas vestimentas pouco 

diferem daquelas do homem - foi masculinizada, sofreu andronormatividades e se apresenta 

na cena como coadjuvante. O princípio da supremacia masculina permeia essa tradição, 

nela se preserva e ainda está enraizado; mudou-se o espaço, mas as práticas sociais machistas 

e androcêntricas prevalecem. 

Ao partir do preceito de que os livros autobiográficos são atualmente um dos meios de 

manutenção e divulgação da tradição motociclistica de viajar de moto, notou-se a importância 

de acessar e interpretar essas obras, iniciando pelas suas capas, que são expressões artísticas, 

mas também refletem leituras de mundo acerca dessa tradição feitas por seus produtores.   



190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 63: Capa do livro autobiográfico sobre viagens motociclistas. 

                       Fonte: Tavares, 2015.   

 

Esta obra em questão, Figura 63, traz em sua capa, mais uma vez, a predominância da 

cor azul (gênero masculino) demonstrando uma praia (areia e água em tons azulados) e vai se 

misturando à cor roxa (gênero feminino) que aparece em menor quantidade como uma nuvem 

na parte superior da capa, nuvem do tipo cumulus nimbo
38

, dando uma conotação sombria de 

tempestade à vista.  Vão escurecendo os tons vinculados ao roxo, porém não deixando de 

coexistir com o azul. O masculino é exaltado e a mulher aparece à frente da moto, mas em 

uma posição figurativa de elemento da paisagem, que tem como protagonista a motocicleta: 

                                                           
38

Essa nuvem é o terror da aviação. Com uma base entre 300 e 1.500 metros e um topo que pode ir até 

29 quilômetros de altitude, ela é formada por gotas d’água, cristais de gelo, gotas super esfriadas, 

flocos de neve, granizo de variados tamanhos provocando raios e trovões. Todas as trovoadas que 

ocorrem são causadas por cúmulos-nimbos. (SILVA, 2016). 
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esta recebe a centralidade na imagem, sobre ela o céu da foto “está limpo” sem a possibilidade 

de chuva, como demonstra a arte feita no entorno da foto que foi captada pelo piloto viajante 

motociclista. 

 Thompson (1995) afirma que, à medida que as tradições se tornam crescentemente 

interligadas com os meios de comunicação, elas são gradualmente desenraizadas dos lugares 

particulares e se tornam dependentes de uma interação com menos contatos físicos, como 

vimos, os chamados contatos “face a face”, assim são as viagens de motocicleta e seus atuais 

meios de comunicação. 

Tradições que se desenraizaram deste jeito são mais facilmente adaptadas, 

transformadas e codificadas por indivíduos que tem acesso aos meios de 

produção e distribuição das formas simbólicas mediadas. Mas as tradições 

que até certo ponto se tornaram mediadas não podem permanecer à deriva, 

em livre flutuação. Para terem vida longa, elas têm que ser reimplantadas em 

contextos práticos da vida cotidiana. Do contrário irão gradualmente 

perdendo importância. (THOMPSON, 1996, p. 253) 

 

 Viajar de motocicleta é uma tradição interligada a meios de comunicação e foi 

gradualmente desenraizada do espaço-tempo de origem, sendo adaptada, transformada e 

codificada a cada nova relação espaço-temporal. Em referência ao espaço-tempo de 

deslocamento, duas tradições de viagem são verificadas: as viagens de volta ao mundo, que 

continuam sendo mais raras; e as viagens que utilizam os recortes temporais de final de 

semana, feriado e férias, que estão se tornando cada vez mais frequentes, visualizando-se sua 

reimplantação no contexto prático da vida cotidiana para que as tradições tenham “vida 

longa”, sugerido por Thompson.   

 O ato de viajar de motocicleta é visto como algo transgressor e inseguro, há 

transgressão de fronteiras entre países, transgressão de valores sociais, transgressão de regras 

impostas ao gênero e transgressão dos limites corporais durante a viagem. Este princípio 

transgressor, que caracteriza e particulariza a viagem em motocicletas, desponta nas 

primeiras viagens.  Kieffner (2009) defende que aqueles viajantes possuíam alguns valores 

fundamentais e objetivos pessoais intangíveis que eram alcançados nesse tipo de 

deslocamento, como a liberdade, a felicidade, a paz interior, a mobilidade, a recriação e a 

unidade com a natureza.  

Contudo a busca por esses fundamentos trouxe àqueles indivíduos diversos adjetivos e 

cargas (pré) conceituosas que estão presentes na atualidade e foram percebidos durante toda a 

pesquisa empírica. O Centro de Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade de 
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Birmingham, no Reino Unido, realizou pesquisas com motociclistas europeus, de 1930 a 

1960, e observou que os motociclistas, viajantes ou não, eram vistos pela sociedade como fora 

das normas, das regras, das leis, “arruaceiros, maníacos por velocidade, sem compromisso, 

ociosos, gangues, demônios folclóricos e rapazes de couro” (LAGERGREN, 2007, p.03). 

As viagens, expedições ou o ato de “pegar a estrada” fora da área urbana, se tornou 

uma quebra do cotidiano e um modo de reafirmar os preconceitos. Quando não tinham todo 

tempo livre o suficiente para as longas distâncias, o final de semana e o feriado eram 

considerados tempos de mudança de vida, ou ainda o espaço-tempo da festa, sendo complexo 

o entendimento dessas escolhas de mobilidade como lazer.  

Urry (2002) afirma que a motivação maior dessa viagem é a ideia utópica do “ir 

embora” e do contemplar lugares e pessoas desconhecidas. Este olhar não é neutro ou passivo, 

pode literalmente ser de uma fração de segundo devido à velocidade do veículo, mas essa 

captura visual é essencial para planejar e desejar novas viagens. A partir dessa exposição de 

Urry, pressupõe-se que os viajantes motociclistas possuem dois olhares para a paisagem que 

os fazem viajar na qualidade de espectadores das paisagens, seriam eles: o olhar romântico e 

o olhar coletivo. Tem-se então exposto outro princípio: festar viajando de moto implica em 

olhares para a paisagem.   

O olhar romântico enfatiza a solidão, a privacidade e uma relação semi-espiritual com 

o objeto do olhar (a paisagem), a noção romântica de si não é encontrada na sociedade, mas 

na contemplação solitária da “natureza”. Em contraste, o olhar coletivo requer outras pessoas, 

uma vez que eles dão uma atmosfera e um sentimento de carnaval para o lugar. Na 

convivência em grupo, os espaços utilizados são redimensionados e possuem mais “vida”, 

como no mercado de serviços, nos alojamentos, nos hotéis, nos restaurantes, nos bares e nos 

espaços de entretenimento que se encontram no decorrer das viagens (URRY, 2002). É o que 

se denominou nesta pesquisa de festar itinerante e confirma a expressão: viajar é uma 

festa! 

Holmes (2007) afirma que os primeiros viajantes motociclistas foram alemães e 

ingleses, tendo o autor encontrado registros históricos de motociclistas a partir de 1890 por 

toda a Europa, advindos dessas duas nações. Fato importante ressaltado por ele é que, as 

informações sobre a situação atual das estradas, tanto do Reino Unido quanto de países como 

Alemanha, França, Portugal e Espanha, vinham desses viajantes e nas diversas cidades por 

onde eles passavam festas eram feitas, ora para sua passagem, ora por sua estadia, desde 

almoços, jantares, desfiles cívicos até exposição da moto e demonstrações nos circos que 
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estivessem naquele momento na cidade.  “A motocicleta ajudou a garantir que as estradas 

fossem mais desenvolvidas e auxiliaram a esfera pública nas primeiras décadas de 1900 para a 

manutenção das mesmas” (HOLMES, 2007, p. 02). 

Em 1902 foi lançada a Revista Inglesa Motor Cycling (Figura 64), que incentivava a 

compra de motocicletas, exaltava o veículo, valorizava as viagens e dava dicas para o 

motociclismo de modo geral, como as condições das estradas, informações essas que eram 

passadas por outros motociclistas que, ao adquirirem certa expertise, se tornavam editores da 

revista. Atualmente esse tipo de informação é encontrada em blogs, sites, diários virtuais de 

viagens, redes sociais e livros. A imagem traz frases incentivadoras para a compra: “First in 

the field first in the field! Still ahead of all others! The onward rush of science! Worlds record 

ride!”, remetendo ao ideal de ser o melhor, o mais rápido e ter a máquina mais desenvolvida 

tecnologicamente. No centro da imagem um desenho que funciona como o objeto punctum, 

que é o piloto, a motocicleta e a marca da motocicleta, The Excelsior, trazendo a ideia de 

velocidade, movimento e liberdade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                 

                           

                                             Figura 64: Revista Motor Cycling – 1902                          

                                             Fonte: Old Bike, 2015. 
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                Tanto essa primeira revista sobre o motociclismo quanto as atuais cultuam o objeto 

cultural e tecnológico. As rupturas tecnológicas relacionadas ao transporte costumam ser 

motivo de grandes festas: a chegada do trem, da moto, do carro e do avião, a construção de 

aeroportos, de rodoviárias e as novas tecnologias de transportes mudam as paisagens e viram 

festas relacionadas ao espaço-tempo do contexto prático da vida cotidiana. No Brasil, a maior 

expressão dessas festas envolvendo veículos foram os Desfiles de “corso” no início do século 

20. Inicialmente realizados em imponentes cavalos, estes desfiles incorporaram os carros 

recém-importados (em uma época em que estes eram bens exclusivos e relacionados às elites) 

e trouxeram as festas de volta para as ruas, mais especificamente uma festa para os 

proprietários dos veículos e para aqueles que prestigiavam o desfile (CARVALHO, 2005). 

Turano e Ferreira (2013) observam este elo do corso com o novo objeto técnico: “o nome 

‘corso’ é uma referência aos antigos desfiles de carruagens abertas do carnaval romano da 

primeira metade do século XIX. No Brasil, o termo surge em torno do momento de 

incorporação dos automóveis às batalhas de confete.” (TURANO; FERREIRA, 2013, p. 03). 

Nesta ocasião, a autora Carvalho destaca este lado elitista do desfile de corso:  

Em 1910 a cidade de São Paulo possuía três principais núcleos onde se 

realizavam os festejos carnavalescos: o centro, que abrigava o carnaval dos 

negros e mestiços; o bairro do Brás, destinado ao carnaval dos imigrantes e a 

Avenida Paulista, onde desfilava o corso – carnaval das elites –, que foi por 

sua natureza, uma forma evidente de confraternização social, já que um 

grupo se exibia e o outro apreciava. (CARVALHO, 2009, p. 84) 

 

Ir para as estações ferroviárias ver o trem chegar também era uma festa, pessoas se 

vestiam de forma diferenciada para esse momento. Em tempos mais próximos, ir até os 

aeroportos ver aviões subir e descer era festa e momento de lazer para muitas famílias na 

década de 70, 80 e 90 no Brasil, especificamente nas cidades com aeroportos. Nos dias de 

hoje, os desfiles de carros tanques, de resgate, de camburões e de motocicletas em paradas 

militares são recebidos com entusiasmo nos Desfiles Cívicos e Militares de 7 (sete) de 

Setembro em território brasileiro.  

As imagens que seguem, Figuras 65, 66 e 67, são do Desfile da Independência, 

realizado anualmente no dia 7 de setembro, no Setor Central de Goiânia. Há pelas ruas um 

exibicionismo da frota de veículos utilizados pelo poderio militar e de segurança, em âmbitos 

municipais e estaduais, e o público vai até o desfile, se posiciona e visualiza os veículos. 

Nestas festas há o posicionamento do público, dos policiais e uma ordem linear de 
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enfileiramento dos veículos que compõem o desfile, é uma festa com espacialidades 

predefinidas e reguladas, e há espaço para o sujeito que desfila e para o que assiste. 

 

 

 

 

 

Figura 65: Motocicletas do Grupo de 

Operações Especiais da Polícia Militar 

no desfile de 7 de Setembro em 

Goiânia.  

Fonte: Maia, 2015.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Frota de automóveis da 

Polícia Militar de Goiânia no desfile de 

7 de Setembro em Goiânia.  

Fonte: Maia, 2015.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Frota de veículos do Corpo 

de Bombeiros de Goiás no desfile de 7 

de Setembro em Goiânia.  

Fonte: Maia, 2015.     
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 Sobre as festas relativas a espaço-tempo de volta ao mundo, estas longas viagens são 

exaltadas e valorizadas, os viajantes são tidos como heróis, desbravadores e corajosos. Muitos 

foram e vão até hoje para o Guiness Book, o que demonstra a excentricidade dessas viagens. 

A primeira realizada em motocicleta foi feita por um jovem estadunidense em 1912, Carl 

Stearns Clancy, que atravessou os Estados Unidos de Oeste a Leste, depois foi para a Europa, 

especificamente em Dublin, na Irlanda, e percorreu diversos países que lhe deram acesso à 

África e à Ásia (chegando até a China). Essa viagem perdurou por 2 (dois) anos e foram 

percorridos 29.000 (vinte e nove mil) km, (FRAZIER, 2015). Nota-se na imagem (Figura 68) 

o poderio e a imponência gestual por ter realizado a viagem, contudo não existem elementos 

simbólicos de viagem na motocicleta, como a ausência de bagagem e um chapéu, que voaria 

facilmente na viajem. Conclui-se que foi uma fotografia de registro e divulgação do viajante 

motociclista em si e não do ritual de chegada, partida ou passagem por alguma cidade ou 

povoado no decorrer de seu trajeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Figura 68: Carl Stearns Clancy, 1912.                                            

                        Fonte: Motorcycle Museum, 2015.      
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A segunda volta ao mundo citada nas bibliografias foi iniciada em 1928 por 2 (dois) 

jovens húngaros, Zoltan Sulkowsky e Gyulla Bartha, partindo da Europa, especificamente da 

França, para os países asiáticos, percorrendo, também, alguns países africanos. Contudo esta 

aventura perdurou 8 anos e eles percorreram juntos 170.000 (cento e setenta mil) km, 

(SULKOWSKY, 2008). A imagem, Figura 69, demonstra uma festa de passagem em 

Budapeste, na Hungria, em 1929, em plena Segunda Guerra Mundial. Percebe-se que as mãos 

são erguidas como comprimento e um possível agradecimento pela festa, as vestimentas 

tentam cobrir todo o corpo, deixando expostas as mãos e a cabeça e possuem características 

de uniformes militares. Os sujeitos que compõem essa paisagem são exclusivamente homens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 69: Zoltan Sulkowsky e Gyulla Bartha, Budapeste, 1929.                   

                    Fonte: Motorcycle Museum, 2015.         

   

 

       A terceira volta ao mundo iniciou em 1931 por Robert Edison Fulton Junior, um 

italiano que utilizou a grande viagem para comemorar a sua formação em Arquitetura. A 

partida ocorreu em Londres e o ponto final foi Tóquio, foram 40.000 (quarenta mil) km 

percorridos em 18 (dezoito) meses, durante a Segunda Guerra Mundial (FULTON, 2008). A 

imagem que se segue, Figura 70, ilustra uma festa de passagem, não foi possível identificar o 

local, a identidade desta mulher e do homem negro presente na fotografia. É possível 

visualizar uma maior quantidade de vestimentas e proteção corporal desse viajante. Luvas, 

óculos e uma proteção para a cabeça contra os raios solares que cobre também as orelhas, se 

assemelhando a um gorro ou touca de nossa atualidade, são percebidos e a paisagem sugere 
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dinâmica climática local de temperatura baixa, há sorrisos nos três, demonstrando a 

descontração do momento e não é meramente uma foto registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 70: Robert Edison Fulton Junior, 1932. 

              Fonte: Motorcycle Museum, 2015.       

  

 

O que se tem em comum entre esses viajantes motociclistas? Eram homens, jovens, 

brancos, classe média a alta, não possuíam vínculo empregatício, tinham tempo para o lazer, 

eram ainda solteiros, aventureiros, buscavam novas paisagens, fugiam da rotina e viam na 

motocicleta uma forma de fazer isso de modo diferenciado, comparativamente aos meios de 

transportes usuais para este fim. Todas as 3 (três) viagens relatadas em diários se tornaram 

livros, estando presente em tais obras a festa que foi cada uma dessas viagens e quantas festas 

fizeram em suas passagens pelo “mundo”, assim como os financiamentos para continuarem a 

seguir viagem. O mundo nesta sentença é usado sem nenhuma metáfora, mas, sim, com 

devido recorte espacial, o que foi percorrido por eles.  

A Figura 71 traz ao fundo mapas, uma montagem que busca enfatizar os espaços 

percorridos. O piloto está com toda a vestimenta de viagem, tendo somente o rosto e as mãos 
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descobertas. A bagagem permanece na motocicleta e reflete o tempo de viagem. A cor preta 

predomina em suas vestes, o terno foi escolhido como traje devido para a foto. Seu rosto 

demonstra seriedade e torna-se nítido que é uma “pose para fotografia”, como aconteciam 

nesse momento da história, pagava-se e pousava-se para se ter um retrato e esse teria que ser 

de momentos especiais, como os rituais de passagens, como aniversários e casamentos, assim 

como de festas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 71: Capa do livro Motorcycle Adventurer, 2010.                   

                                           Fonte: Old Bike, 2015. 

 

 

 A Figura 72 não é uma montagem gráfica, mas uma foto tirada em frente a uma das 

pirâmides do Egito, a fim de demonstrar uma parte do trajeto, o passar pelo continente 

africano. A imagem traz uma motocicleta e três homens, lembrando que a viagem foi iniciada 

somente por dois, Zoltan Sulkowsky e Gyulla Bartha, não se encontrou informações sobre 

esse terceiro membro. O piloto traz uma vestimenta de tonalidade clara, o garupa da 

motocicleta e do side car vestem-se uniformemente, o chapéu é percebido na cena e usado 

pelos três, contudo trazem um modelo que não se deixa ser levado pelo vento, tendo a função 

de proteção contra a radiação solar, óculos também são percebidos no alto da cabeça, que 

protegiam contra os particulados de poeira durante a viagem. Por fim, devido à baixa 

resolução da imagem, se torna difícil visualizar, mas existe um cachorro da cor preta também 
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no side car, fato também visto nas festas pesquisadas em Goiás, motociclistas que viajam com 

seus animais, como demonstra o depoimento do Entrevistado 26. Não foi encontrada 

informação sobre o pet da foto, o animal curiosamente não é citado no livro, podendo concluir 

que foi uma foto escolhida para dar a noção da importância de se ter companheiros na viagem, 

como um cachorro, a fim de fazer a viagem festa mais divertida, ou com mais um 

entretenimento. 

“Durante uns dois anos eu e minha esposa íamos sempre pra fazenda 

de moto, levando a pituxa numa sacolinha só com a cabeça para fora, 

ela adorava a viagem”.  

(Entrevistado 26, aposentado, 62 anos, homem)
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                         Figura 72: Capa do livro Around the world on a motorcycle, 2008. 

                                         Fonte: Old Bike, 2015.             

                                               

                                          

     

                                                           
39

 Esse entrevistado faleceu no decorrer da pesquisa, de câncer, mas dizia ser a atração da estrada com 

sua cadelinha “pituxa”, que era colocada entre os corpos dos dois, piloto e garupa, assim protegiam-na 

contra o vento, não frequentava as festas motociclistas ou motoclubistas, mas suas viagens eram 

verdadeiras festas, seus familiares esperavam ansiosos as chegadas e partidas dessas viagens com a 

cadelinha. Não foi encontrada regulamentação sobre carregar animais em motocicletas. 
 

Side car 
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 O livro da terceira viagem de volta ao mundo em motocicleta traz na capa uma 

imagem icônica, o motociclista está em solo arenoso, com a bagagem presa à frente da 

motocicleta, funcionando também como uma bolha atual, de bermuda, camisa com as mangas 

dobradas, botas e chapéu, imprimindo uma sensação de liberdade corporal. O chapéu tem um 

design que o faz não voar com a ação do vento, é como se estivesse “enterrado” na cabeça.  

A Figura 73 é uma foto que traz movimento à paisagem, demonstra a habilidade e a 

força do piloto, tendo que utilizar os pés para se manter equilibrado e sob sua motocicleta; a 

poeira expõe as dificuldades da viagem e “suja” o piloto. O título remete ao próprio viajante 

como a caravana em si, a trajetória e o comboio, ele sozinho é a própria viagem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                          Figura 73: Capa do livro One Man Caravan , 2008. 

                           Fonte: Old Bike, 2015.       

     

                

Tais viagens de volta ao mundo e seus realizadores são raros, sendo particularidades 

de uma minoria de pessoas em nossa sociedade, apresentando, assim, uma maior 

complexidade de análise. Todavia não há como negar o caráter festivo nessas manifestações, 

com deslocamentos cheios de rupturas às padronizações sociais e de mobilidade humana. 
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Duvignaud (1983, p.12) afirma que, “a implicação principal das rupturas seria a radicalização 

das condições geradoras do individualismo com o caráter anômico”.  

O conceito de anomia está baseado em Durkheim (1974) e diz respeito ao 

enfraquecimento das normas numa dada sociedade, que gera um estado de falta de objetivos e 

perda de identidade, provocado pelas intensas transformações ocorridas no mundo social 

moderno, e que, para muitos, é visto como uma desorganização que enfraqueceria a 

integração dos indivíduos que não sabem quais as normas devem seguir. Quanto às regras 

sociais e aos valores que guiam as condutas e legitimam as aspirações dos indivíduos, na 

anomia as regras e os valores se tornam incertos, perdem o seu poder ou, ainda, tornam-se 

incoerentes ou contraditórios devido às rápidas transformações da sociedade; resulta daí um 

quadro de desarranjo social. Neste princípio compreende-se os viajantes motociclistas. Deve-

se ressaltar o elo entre a anomia e a utopia, elo este que se procura nas entrelinhas das 

palavras de Fontenelle:  

 

As situações de crise que dispensam o homem das alternativas oferecidas 

pelo sistema cultural estimulam a sua solidão e inventividade e liberam sua 

“libido”. Assim, a seu ver, as tensões polarizadas das correntes de 

degradação e expansão, de crescimento e decadência sobre as vias de 

individualização formam o núcleo utópico de atitudes e de sentimento 

potenciais que, eventualmente, poderiam converter-se em comportamentos 

coletivos ou, de modo inverso, não produzir quaisquer outras consequências. 

(FONTENELLE, 1983, p.20) 

 

 

 A partir de uma inquietude, de uma necessidade de fluxo e de não ser fixo, os viajantes 

motociclistas surgiram, recriaram e re-significaram o modo de viajar. Seria essa a 

inventividade proposta pelo autor acima citado, que chega a utilizar o termo “liberação de 

libido” para enfatizar e ilustrar o quão prazeroso podem ser essas experiências díspares de 

nossa sociedade e ressaltar a importância da alternativa criada ao se viajar de moto? “Certos 

homens procuram na razão sem princípios aquilo que a razão institucionalizada não mais lhes 

oferece” (DUVIGNAUD, 1983, p.33).  

Enquanto a sociedade espetacular, proposta por Debord (1992), requer que todos os 

indivíduos se tornem cada vez mais idênticos entre eles, para se aproximarem da monotonia 

imóvel, e quando estiverem de fato fixos no espaço livre da circulação e das mercadorias, que 

geralmente é o urbano, a razão sem princípios traria uma proposta de instaurar diferenças? 

Pode-se então ter a razão sem princípios como um princípio para festar viajando de 

motocicleta?     
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Rotinas de viagens a trabalho, ou circulação de mercadorias e de pessoas, como o 

turismo, para Debord, retiram da viagem o tempo e a realidade do espaço pelas imposições 

das regras e dos tempos específicos do mercado turístico, sendo, assim, um outro espetáculo 

gritamente distante deste apresentado na tese. “Essa sociedade que suprime a distância 

geográfica recolhe interiormente a distância, como separação espetacular” (DEBORD, 1992, 

p. 112).  

Homens e mulheres motociclistas se vestem na viagem de forma diferenciada do dia a 

dia, se preparam, saem, recebem homenagens por onde passam, comportam-se de forma 

distinta do cotidiano, usam linguagem verbal e não verbal específica do grupo, entram em 

contato com sons e cheiros únicos daquele momento de mobilidade e se divertem pelos 

espaços percorridos, de fato, festam para depois voltarem. É a transgressão do corpo e das 

ações no momento da viagem que torna incontestável o caráter festivo, necessitando, assim, 

de uma amarra entre a tríade: paisagem, estrada e motocicleta (Figura 74).  

O conceito de paisagem utilizado tem o sentido de unir através das relações subjetivas 

esses três elementos, pois assim se sugere a essência de poder existir uma festa ao viajar. 

Como observa Corrêa (1998, p.11), “decodificar o significado da paisagem geográfica é, 

efetivamente, a tarefa do geógrafo”. Encontrar essa unicidade que vai além da morfologia da 

paisagem e da visão do homem é tarefa geográfica fundamental. 

Wajcman (2004) traz um conceito que se aproxima desta concepção:  

A paisagem é mais do que um simples ponto de vista ótico; ela é ponto de 

vista e ponto de contato, pois, nos aproxima distintamente do espaço, cria 

um elo singular, nos entrelaçando aos lugares que nos interpelam. 

Certamente, a paisagem deriva de um enquadramento do olhar, alia o lado 

objetivo e concreto do mundo e a subjetividade do observador que a 

contempla, é uma experiência sensível do espaço, a imagem de um mundo 

vivido. (WAJCMAN, 2004, p.80) 

 

  Ao “entrelaçá-los aos lugares”, conforme sugerido pelo referido autor, na viagem 

motociclística a paisagem conecta viajantes-veículo-percurso e os comboios de moto 

manifestam o próprio movimento dado à paisagem, como pode-se visualizar na Figura 74. 

Destarte, para além dos aspectos tradicionalmente mencionados por Sauer (1998), quais 

sejam, o da paisagem como uma área com forma, estrutura e função, acrescenta-se nesta tese 

o princípio do movimento da paisagem na festa.  

O movimento (re)cria paisagens que existem em tempo específico do lapso da 

passagem no local pelos viajantes motociclistas. A Figura 74 traz um comboio organizado 

espacialmente em duas filas de motocicletas, traz noções de movimento à paisagem, ao fundo 
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têm-se os morros testemunhos da formação geomorfológica Grand Canyon, a estrada 

percorrida é a Rote 66. Este trajeto específico passa pelo estado do Arizona, nos Estados 

Unidos. Esse debate é, por ora, encerrado para que as paisagens ganhem a presença feminina, 

das mulheres motociclistas da história, tanto as viajantes de pequenas e longas distâncias 

como as praticantes de esportes tidos como “radicais” e que utilizam a motocicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Comboio de motociclistas, Arizona – Estados Unidos, 2015. 

Fonte: Old Bike, 2015.        
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4.2.  Assumindo a direção: ser pilota é uma festa! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Figura 75: Competição em Londres, 1923.               

           Fonte: Motorcycle Museum, 2015.         

 

Eu sou pau pra toda obra 

Deus dá asas à minha cobra  

Minha força não é bruta 

Não sou freira, nem sou puta 

Sou rainha do meu tanque  

Sou mais macho que muito homem 

(Pagu, Rita Lee, 2000) 
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Na canção de Rita Lee (2000), a mulher se diz rainha de seu tanque (o de lavar roupas) 

e, nesta pesquisa, as mulheres são rainhas de outro tanque. A fim de contradizer o ditado 

popular machista: “o lugar da mulher é atrás do tanque”, as mulheres pesquisadas estão onde 

querem, no devido espaço por elas escolhido, qual seja, estão sentadas atrás do tanque de 

combustível de suas motocicletas, ocupando o banco de quem conduz a máquina, são pilotas.  

A Figura 75 demonstra o domínio da máquina feito por uma mulher, Jennie Forrie, em 

1923. Atrás percebe-se um homem esperando para fazer o mesmo feito, o público observador 

é masculino, a paisagem festiva inclui a mulher como pilota e protagonista retomando a ideia 

do princípio de movimento anteriormente discutido. O corpo feminino tem cabelos curtos
40

 

e está com vestimentas semelhantes às dos homens da foto em questão, assim estas seguintes 

linhas de discussão se preocuparam em compreender esse “masculinizar” das mulheres pilotas 

de motocicletas, através das investidas teóricas das andronormatividades advindas desse 

caráter androcêntrico inserido nas sociedades contemporâneas. 

Foi encontrado o termo andronormatividade entre os seguintes autores: Hazelton e 

Malterud (2009), Tort (2012) e Rivera (2013). É válido ressaltar que, esta pesquisa não possui 

uma identidade feminista em si, todavia, se torna impossível discorrer sobre 

andronormatividade sem utilizar autores feministas, como os que se apresentam a seguir. 

Ambos autores demonstram a preocupação com estas normas masculinas impostas à maioria 

das sociedades, denominam, assim, de andronormatividades os padrões masculinos que a 

sociedade impôs para determinados objetos de uso comum e coletivo, consumo, símbolos 

corporais e formas comportamentais, em suma são normas e atividades masculinas impostas 

às mulheres. Com o propósito de exemplificar, têm-se as motocicletas, que possuem 

tamanhos, pesos e design específicos para homens. Nos automóveis existem reguladores de 

bancos, cinto, retrovisores, que possuem essa adaptação ao corpo feminino, é também 

possível encontrar modelos que são tidos como femininos, linhas de automóveis com cores, 

adesivos e tamanhos para aquilo que a sociedade julga ser de mulher. Contudo, isso não 

ocorre com a motocicleta, ela é feita, idealizada e produzida para homens, está sempre sujeita 

às andronormatividades.  

                                                           
40

 Ter os cabelos curtos faziam as pilotas parecerem com homens, assim poderiam participar das 

competições em que as mulheres eram proibidas. Durante as longas viagens, o cabelo curto facilitava 

o cuidado higiênico, evitava o contato direto com o vento, pois era facilmente guardado em chapéus, 

boinas e toucas. (NATALIE, 2015) 
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  Hazelton e Malterud perceberam padrões andronormativos na medicina, delatam que 

as pesquisas para o corpo feminino é totalmente feita por homens, para os autores “the 

concept andronormativity signifies a state of affair where male values are regarded as 

normal to the extent that female values disappear or need to be blatantly highlighted in order 

to be recognized” (HAZELTON; MALTERUD, 2009, p.39).  

Tort (2012) esclarece que os padrões atuais da sociedade contemporânea são baseados 

em princípios individuais, burgueses e andro-hetero-normativos, e que, a todo momento, 

estamos sob o poder do que a autora denomina de “las redes invisibles que nos atan em el 

espacio andronormativo”. (TORT, 2012, p. 05). Em sua reflexão sobre os seios expostos em 

manifestações, ela ressalta que não existe nada mais andronormativo do que isso, a ação de 

estar sem camisa ao público ser estritamente masculina. “Al materializar de esta manera la 

andro - normatividad se materializa a sua vez el espacio de libertad (o de restricciones) de 

nuestros cuerpos” (TORT, 2012, p. 06). Vê-se que é permitido que a mulher esteja sem blusa 

em tempo e espaço específicos (manifestações e topless nas praias, durante o dia, e no caso 

das prostitutas, durante a noite nas ruas), pois os espaços, em especial os públicos, são regidos 

por uma lógica organizacional andronormativa. Assim regras espaço-temporais 

andronormativas regem o imaginário urbano, criando afirmações como esta: “as mulheres não 

podem sair sozinhas à noite, é perigoso!”. 

 Rivera (2013) afirma que estamos o tempo todo sujeitos a códigos sociais 

hetero/andronormativos e que existe um discurso oficial e mundial androcêntrico e 

heteronormativo. E, por fim, traz-se para a discussão um fragmento de um manifesto 

feminista anônimo intitulado Feminism by god, que expõe uma importante definição sobre 

essas normas, tendo a ideia geral de que mulheres são classes periféricas e os homens classes 

dominantes, vendo assim essa espacialização andronormativa. 

This is related to what people refer to as andronormativity: the tendency to 

act as though men are the ones who make up society, while women are also, 

in the sense that there are also women. Women, in this view, are a peripheral 

class. So when women are in the workforce or otherwise taking part in 

society and doing man stuff they are expected to act in the same dominating 

and aggressive ways as men, since this is seen as the expected behavior of 

those in positions of importance. (FEMINISM BY GOD, 2006, p.01) 

 

 As mulheres motociclistas, viajantes ou não, sofrem andronormatividades. Essas 

imposições poderão ser observadas no decorrer das exposições cronológicas sobre as 

primeiras pilotas de viagens. Estas regras se materializam nas vestimentas essencialmente 
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masculinas, em que se vestir para a viagem é se vestir de homem; e os principais itens das 

indumentárias para a viagem como: luvas, botas, jaqueta e capacete sempre e ainda são 

produzidos para homens, desconsiderando, assim, o fato biológico de que as mulheres 

possuem estatura diferenciada dos homens, medidas de tamanhos de pés, mãos, dedos, 

cintura; além de terem seios. A Figura 76 é uma foto de 1925, de uma festa motociclista em 

área rural de Londres, a pilota à frente é Jennie Forrie, que traz consigo elementos 

significativos de andronormatividades, como a jaqueta, a calça, as luvas, o cabelo curto e a 

própria motocicleta. Dá-se uma atenção especial para os óculos, pois ao mesmo tempo em que 

parece ser um elemento de uso comum entre os gêneros, é um objeto que se remete ao 

feminino. Logo atrás tem-se outra pilota, não foi possível identificá-la, mas é importante 

ressaltar os chifres
41

 que ela carrega na cabeça acima da bala clava branca que quebra toda a 

predominância do preto na vestimenta dos três pilotos da imagem. Outra imagem com 

movimentos na paisagem, mas inclui mulheres pilotando em área alagada, que, mesmo com 

as indumentárias sujeitas às normas andronormativas, vem estampar a força e a agilidade 

feminina. 

Mesmo com esse discurso atual e em alta sobre as mulheres “conquistarem” espaços 

antes somente masculinos, as mulheres motociclistas são excluídas desse contexto. As 

paisagens urbanas frequentemente recebem corpos femininos. Contudo, nas paisagens de 

estradas fora da cidade, esses corpos são elementos raros.  A imposição de espaços para 

homens e espaços para mulheres é nítida na maioria das sociedades organizadas que 

exacerbam a relação de gênero, considerando o homem, gênero masculino, como o ordenador, 

o organizador, o gestor e o gerador de paisagens. Nessa concepção androcêntrica de 

organização espacial, sujeita às regras de andromormatividades e dominação das paisagens 

nas estradas, a mulher foi privada historicamente de estar nestes espaços, ou encontra-se em 

condição de subalternidade à maneira de coadjuvante. Mas as paisagens compostas por 

homens têm sido reelaboradas por corpos femininos. Isto aconteceu, em geral, com os meios 

de transportes, desde os de tração animal, até as bicicletas, as motocicletas, os carros, os 

caminhões, os aviões e os navios, que foram primeiramente guiados por homens e à mulher 

restava a garupa ou o banco de passageiro (FLINK, 1970).  

 

                                                           

41
 O chifre funciona como um símbolo de rebeldia, manifestações de não conformismo e com o de  

chocar com padrões estabelecidos, em especial o religioso. (MACIEL, 2009) 



209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 76: Jennie Forrie, Londres, Reino Unido, 1925. 

                     Fonte: Motorcycle Museum, 2016.         

 

 

Silva (2003) argumenta que, a definição identitária feminina se deu, no decorrer da 

história da humanidade, ligada à construção da masculinidade, arranjando uma ligação 

complementar e, ao mesmo tempo, oposicional. “As fronteiras identitárias entre os gêneros, 

masculino e feminino, tornam-se cada vez mais tênues, menos nítidas na sociedade ocidental 

atual, dificultando uma expressão material desse processo” (SILVA, 2003, p.34). Há 

complexidade nessas fronteiras que as tornam quase invisíveis, contudo não as faz 

desaparecer. Neste item propõe-se retirá-las da invisibilidade – as fronteiras e as mulheres 

pilotas
42

. 

A garupa, como comentado anteriormente, é “imposta” à mulher no meio 

motociclístico desde o surgimento deste veículo. A mulher raramente era vista como pilota e, 

quando esse fato ocorria, a motocicleta era de propriedade de terceiros. A mulher pilota e 

                                                           
42

 O termo pilota é utilizado para designar aquelas que guiam, dirigem uma motocicleta e não o 

sentido de pilota de corrida. Esse termo reproduz a linguagem, a fala do meio motociclístico 

pesquisado, no qual uma motocicleta não se dirige, se pilota. 
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proprietária de seu veículo é algo recente, pós década de 1970, e isso em escala mundial 

(POTTER, 2014), o que talvez se explique pelo vínculo com usos policiais e militares da 

motocicleta, desde o início do século 20, associado a um suposto “princípio de virilidade” 

para a sua condução.  

Silva (2000) atribui a essa década o grande salto para a maior inserção da mulher em 

várias instâncias, em novos espaços e nos movimentos de lutas pelo mundo. “Movimentos 

sociais anticoloniais, étnicos, raciais, de homossexuais, ecológicos e de mulheres, despontam 

e modificam lugares e mentalidades” (SILVA, 2000, p.02). Ressalta-se a importância de 

abarcar nesta pesquisa as mais diversas possibilidades da mulher como pilota, desde o simples 

deslocamento rotineiro de trabalho-casa-estudo, com motocicletas de baixa cilindrada e baixo 

valor, as praticantes de mototurismo, ou participantes de moto clubes, até as pilotas esportivas 

(alta velocidade, cross, rally, trilhas e manobras radicais). 

As primeiras mulheres a “descerem da garupa” respeitam o recorte espacial, Estados 

Unidos, Alemanha, Inglaterra e França, são estes os países que possuíam e sediavam as 

primeiras fábricas de motocicletas, dentro do recorte temporal: 1885 (ano de surgimento do 

veículo) até o final da década de 40. Estes eram os principais espaços de produção e consumo 

das motocicletas, por conseguinte, os primeiros a possuírem mulheres motociclistas. As 

primeiras motocicletas fabricadas eram adquiridas principalmente para uso militar, em 

especial durante as 1ª e 2ª Guerras Mundiais; os poucos particulares que as compravam eram 

homens para fins de lazer. As mulheres eram garupas frequentes, em especial as cônjuges, 

poucas viagens em casais eram feitas, a viagem de motocicleta era tipicamente masculina 

(AMA, 2013).   

Será utilizado neste capítulo o termo/verbo “descer”, contudo a AMA,  American 

Motorcycle Association (2013), usa o termo/verbo, “deslizar”, a mulher deslizou para o banco 

da frente e se tornou pilota. O “deslizar” não traz conflito, demonstra um movimento 

tranquilo, fato que contradiz as realidades pesquisadas. Os movimentos de inserção da mulher 

em espaços antes tidos como “masculinos” não foram tranquilos deslizes, mas movimentos 

altamente conflituosos, além de transgressores, social e culturalmente, que romperam com as 

subjetividades cotidianas. Prefere-se então dizer que as mulheres “desceram da garupa” para 

poderem “subir ao banco” na condição de pilotas e expressar melhor a transgressão. 

Walle (2006) narra a história das primeiras mulheres a “descerem da garupa”, mais 

especificamente em 1915, quando a mãe Avis Hotchkiss e a filha Effie Hotchkiss 
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decidiram viajar de motocicleta pelos Estados Unidos, saindo de Nova York e indo até São 

Francisco em uma motocicleta Harley Davidson com Side Car
43

.  Effie foi a pilota e 

mecânica durante todo este percurso inédito de 7 (sete) meses na estrada, e fizeram o percurso 

de volta. A Figura 77 representa o ritual de chegada, com uma fotografia tirada em frente à 

loja da marca Harley Davidson, na cidade São Francisco, nos Estados Unidos. A pilota usa 

luvas longas, terno masculino e chapéu que protege as orelhas, esconde os cabelos e veste-se 

de calça, vestimentas que trazem a funcionalidade de segurança, com símbolos masculinos.  

Vestir-se como homens era atitude de segurança nas viagens, se fossem visualizadas 

rapidamente como mulheres estariam mais sujeitas a roubos e violência sexual.  A mãe 

sentada no side car também está de chapéu, amarrado ao pescoço, e com os cabelos presos e 

“escondidos” dentro do chapéu, usa um grosso casaco e está de saia; o side car facilita o uso 

da saia que se torna “imprópria” para a garupa e a pilotagem. A foto ratifica ainda a tradição 

de jovialidade relacionada à pilotagem da motocicleta, em que a filha, mais jovem, posa para 

a foto segurando o guidão, enquanto a mãe pousa com as mãos em repouso, em nítida 

condição de carona. Podendo averiguar a simbologia da juventude de procurar dirigir a 

própria vida. 

Augusta Van Buren e Adeline Van Buren (irmãs, 20 e 21 anos), em 1916, cruzaram os 

Estados Unidos desde a Costa Leste até a Oeste em suas motocicletas, da marca Harley 

Davidson, e foram as primeiras mulheres da história a subirem altos e acidentados relevos 

com motocicletas, como o Pico Pikes (localizado na Cordilheira Front no Estado do 

Colorado, Estados Unidos) ambas pioneiras do esporte com motocicletas, que atualmente é 

chamado de Moto Cross (AMA, 2013). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Side Car é o banco com rodas acoplado ao lado da motocicleta para carregar um terceiro passageiro, 

foi criado na intenção de transportar crianças, contudo, devido a vários acidentes, poucos são os países 

que o liberam. No Brasil ele foi legalizado em 2008, com diversas restrições. (RESOLUÇÃO DO 

DENATRAN N. 291/2001). 
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                       Figura 77: Avis Hotchkiss e Effie Hotchkiss, 1915.  

                       Fonte: Walle, 2006. 

 

A Figura 78 é uma foto tirada em área peri-urbana
44

, destaca-se ao fundo uma 

paisagem mais próxima do rural, embora se possa ver limites com a cidade, no canto superior 

esquerdo.  Ambas usam luvas, chapéu de modelo cap, quase um boné que desce até o 

pescoço, cobrindo e “escondendo” os cabelos, botas, casacos longos e calças reforçam o 

masculinizar de suas vestimentas, pousam com os pés sobre o veículo e as mãos aos guidões e 

há a bagagem pendurada na motocicleta. A motociclista à frente esboça um leve sorriso, ação 

rara nas fotos interpretadas, concluindo que é preciso estar sério nas fotos para demonstrar a 

importância do feito. 

 

 

 

                                                           
44

 Uma definição dominante define a zona peri-urbana como áreas localizadas na linha entre o rural e o 

urbano, perto da periferia de um limite legal e administrativo de uma cidade, dentro ou fora de um 

plano de área e normalmente caracterizada pela ocupação de terra e com poucos serviços básicos de 

infraestrutura (SMIT, 1996). 
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Figura 78: Augusta Van Buren e Adeline Van Buren, Colorado, Estados Unidos, 1916.  

Fonte: One Bad Bicht, 2015 

 

A imagem que segue continua ilustrando esta discussão, ainda com as irmãs Van 

Buren, apresentando-se à cena com os corpos cobertos de indumentárias masculinas, as 

motocicletas “sujas” de estrada e com diversas bagagens e acessórios de segurança, como o 

“mata cachorro” de proteção à frente do motor da motocicleta. Ambas com sorrisos tímidos e 

em postura fixa para a pose fotográfica, estando em estrada com pavimentação asfáltica, as 

pilotas não possuem elementos tidos como femininos, se permitem ser retratadas com corpos 

andronormatizados, como demonstra a Figura 79. 
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                    Figura 79: Augusta Van Buren e Adeline Van Buren, Viagem da Costa Leste a Oeste dos EUA 

                    Fonte: Van Buren Sisters, 2003 

 

 Saindo das viagens em duplas, a pesquisa se direciona para o grande feito, a quebra de 

rupturas espaciais advindas de transgressões desse espaço-tempo: mulher viajar de moto 

sozinha; ressaltando que a ideia vigente “era” contrária a essa movimentação feminina no 

espaço, de que mulheres não poderiam viajar sozinhas, e sob motocicletas era uma ação de 

rebeldia contra seu tempo.  

A Figura 80 traz a primeira mulher a viajar sozinha de motocicleta, que foi Clare 

Consuelo Sheridan, ela fazia escultura, era escritora e jornalista, correspondente europeia do 

Jornal New York World e, em 1922, passou a fazer viagens a trabalho na sua moto por países 

europeus. É considerada pelo Hall of Motorcycle Fame a primeira mulher a realizar grandes 

distâncias sozinha em uma motocicleta, foi um feito extraordinário para os anos 20, de botas, 

calças, chapéu, viajando por países europeus e enviando informações para os Estados Unidos 

(THE ESOTERIC..., 2014). De fato, é uma mulher que está vinculada à história do 

motociclismo mundial, contudo pouco citada nas lutas e conquistas das mulheres, o que pode 

ser explicado pelas andronormatividades também inseridas no contexto de produção 
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acadêmica. Sua motocicleta também possuía side car mesmo estando sozinha, era um espaço 

a mais para bagagem, suas calças possuíam um corte diferenciado das demais até aqui 

apresentadas, o chapéu é “enterrado” na cabeça para evitar ser levado pelo vento e as botas 

são de cano longo, tipicamente masculinas e tipicamente peça de trajes militares. 

Figura 80: Clare Consuelo Sheridan  

Fonte: The Esoteric Curisosa, 2014 

 

A segunda mulher que “atreveu-se” a viajar sozinha, pilotou por 8000 (oito mil) km 

pelos Estados Unidos, partindo do estado da Geórgia, se tornou a primeira mulher capa de 

revista de motociclismo, a Revista Harley Davidson – Enthusiat de 1929, especializada em 

divulgar os entusiastas, apreciadores e fãs da marca. Naquele ensejo a motociclista foi 

presenteada por essa marca com uma motocicleta, recebeu patrocínio para fazer mais viagens 

e para divulgar a marca pelos Estados Unidos, uma estratégia de marketing inovadora naquela 

época: utilizar uma mulher de 20 (vinte) anos, Vivian Bales, no final da década de 20, para 

divulgar uma marca que produzia veículos somente “para homens” (WALLE, 2006).  

O preto da vestimenta e da motocicleta se funde na imagem, sendo quebrado pelo 

branco do chapéu e das flores nas mãos da viajante motociclista, flores que tentam trazer uma 

feminilidade à cena e misturar com o ambiente natural. Nota-se, na Figura 81, que a 

motocicleta está limpa e sem simbologias de viagem, mas a pilota demonstra alegria, com 

sorriso na face, diferenciando, assim, por ser uma capa de revista das fotografias anteriores, 
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que demonstravam o cansaço da estrada e a seriedade com sua ação que se tornou tradição, o 

viajar de motocicleta. A entusiasta pela marca naquele momento era uma mulher, Vivian 

Bales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 81: Vivian Bales, 1929 

                              Fonte: Walle, 2006. 

 

Outra mulher que “recusou” a garupa no cenário motociclístico mundial foi Theresa 

Wallach, acerca de quem Kruif e Grigson (2013) dissertaram, que, no início da década de 30, 

na Inglaterra, tornou-se uma mulher conhecida e importante esportista pelas corridas de alta 

velocidade “com homens” em motocicletas, ter feito viagens de longas distâncias, além de ter 

sido pilota do exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial. A Figura 82 traz uma 

mulher em posição díspar das demais apresentadas até esse momento na pesquisa, trata-se de 

uma mulher pilota de competição, sua motocicleta é da marca Norton, a cor preta prevalece na 

cena, os cabelos continuam escondidos e a vestimenta masculina é utilizada por uma mulher. 

O rosto não demonstra sorriso, também não há tons de seriedade como em outras fotos 

analisadas, “é uma fotografia com pose após ter ganhado o Circuito de Brooklands em 1939, 
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no momento era a única mulher concorrendo com homens” (ROAD RIDE MAGANIZE, 

2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Theresa Wallach, Inglaterra, 1939. 

Fonte: Kruif e Grigson, 2013.  

 

Theresa Wallach realizou uma travessia, em 1934, de norte a sul do continente 

Africano, o que resultou na publicação de um livro, The Rugged Road, relatos autobiográficos 

da viagem. Este livro é citado em diversos sites de viagens em motocicletas e de mototurismo, 

também considerado um clássico na história do motociclismo mundial, segundo a AMA 

(2013).  

A Figura 83 traz a capa do livro com um mapa do continente africano ao fundo, 

utilizando uma semiologia cartográfica linear para demonstrar o trajeto feito pela viajante 

motociclista. Na parte inferior tem-se uma área de deserto com dromedários, a pilota de costas 

vestida com um sobretudo e botas de cano longo, novamente na cor preta, estando de costas é 

tida como um homem na paisagem. A motocicleta tem acoplada uma carreta que, além de 

carregar a bagagem, servia de espaço para o repouso e o termo rugged do título, traduzido 
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para o português, é sinônimo de áspero, desnivelado, irregular, acidentado, escabroso, 

rugoso, desigual, escarpado e  pedregoso, expressões, segundo Saconcini (2001), que tentam 

explicitar o nível de dificuldade dessa viagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 83: Capa do livro - The Rugged Road, 1935. 

                                       Fonte: Kruif e Grigson, 2013.  
 

Ferrar (2002) apresenta a mais impressionante “descida da garupa” entre as mulheres 

motociclistas pesquisadas, que é o caso de Bessie Stringfield, jamaicana, negra, residente nos 

Estados Unidos e que se passava por homem, utilizando vestimentas tidas como masculinas 

para participar de corridas em motocicletas permitidas somente para homens e obteve várias 

vitórias. A partir das vitórias e ser descoberta como mulher, foi convidada a ser pilota do 

exército estadunidense, trabalhou como motociclista na 2ª Guerra Mundial e realizou muitas 

viagens de longas distâncias nos Estados Unidos, entre os anos 1930 a 1940.  

A Figura 84 é a fotografia de uma área urbana, com Bessie Stringfield “fazendo pose” 

e sorrindo em uniforme militar. Neste tipo de vestimenta não há diferença entre masculino e 

feminino, todos os pilotos de motocicletas militares usam os mesmos trajes. Fato visto e 

repetido no Brasil entre a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, o exército e o corpo 

de bombeiros, ambos com frota de motocicletas. 

http://www.sinonimos.com.br/desnivelado/
http://www.sinonimos.com.br/irregular/
http://www.sinonimos.com.br/acidentado/
http://www.sinonimos.com.br/escabroso/
http://www.sinonimos.com.br/rugoso/
http://www.sinonimos.com.br/desigual/
http://www.sinonimos.com.br/escarpado/
http://www.sinonimos.com.br/pedregoso/
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Bessie Stringfield, quando se travestiu de homem para ser aceita em um espaço sob as 

regras das andronormatividades, especificamente masculino, delatou que, as relações de 

gêneros vão além dos corpos masculinos e/ou femininos, a simbolização que a sociedade cria 

em torno do gênero é a fala mais alta, as roupas e os acessórios dizem mais que os corpos. Por 

fim, Rose (1993) complementa a discussão ao afirmar que o gênero é o conjunto de ideias que 

uma cultura constrói do que é “ser mulher” e “ser homem” e tal conjunto é resultado de lutas 

sociais na vivência cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84: Bessie Stringfield 

Fonte: Ferrar, 2002 

 

A autora Fekete (2012) relata os espaços percorridos por mais uma viajante 

motociclista, Dot Robinson, uma australiana, residente nos Estados Unidos, que participava 

de competições em várias modalidades; e, assim como Bessie Stringfield, citada 

anteriormente, competia com homens, até serem instituídas as corridas femininas, que 

alcançaram o seu auge no Reino Unido no final dos anos 50, país em que também ganhou 

vários títulos. Foi idealizadora e organizadora também deste tipo de festa motociclista, as 

competições e corridas, mesmo as totalmente masculinas, sendo creditada a ela a abertura das 

portas para as mulheres em competição de motociclismo nos Estados Unidos e, 
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posteriormente, atingindo diversos países, como o Brasil. Ser aceita, permitida a participar das 

provas e contratada para realizar estas festas fizeram a mulher pilota ter mais visibilidade 

globalmente. “As mulheres somente alcançam visibilidade no espaço quando observadas 

através do espaço da luta e resistência” (Silva, 2003, p.39).  

A luta de Dot Robinson a fez ser reconhecida no espaço masculino do motociclismo 

de competição, entretanto, a maioria das mulheres que participavam dessas corridas 

utilizavam ainda motocicletas de terceiros, em especial de propriedade masculina ou de seus 

cônjuges. Dot Robinson fundou, em 1939, um clube de mulheres motociclistas denominado 

de Motor Maids of America, organizando viagens, dando curso de pilotagem e mecânica de 

motocicletas, como demonstrou Fekete (2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 85: Dot Robinson, Nova York, Estados Unidos, 1934. 

            Fonte: Fekete, 2012. 

 

Na Figura 85, a motociclista se apresenta com uma vestimenta que faz lembrar as 

roupas de equitação e com corte distante dos trajes masculinos (montaria em cavalos), 

também “faz pose” para a fotografia sob uma motocicleta da marca Harley Davidson, na 

cidade de Nova York, Estados Unidos, em 1934, está com o cabelo arrumado com penteado e 

a roupa traz uma tonalidade clara, deixando a cor preta somente à bota de cano longo, 
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trazendo uma feminilidade na paisagem, como propõe Cosgrove (2004, p. 98) “a paisagem, de 

fato, é uma “maneira de ver”, uma maneira de compor e harmonizar o mundo externo em uma 

cena”. 

A próxima paisagem de festa retratada em uma fotografia de 1939, nos arredores da 

cidade de Londres, Reino Unido, Figura 86, traz uma corrida de motocicletas somente com 

pilotas, a segunda motociclista na parte inferior da foto veste-se com roupas tidas como 

femininas, com um pequeno top, bermuda, bota e lenço na cabeça, as conseguintes trazem a 

predominância da cor preta, mas 5 delas vestem blusas de tonalidades claras e trazem os 

braços expostos, há caráter de seriedade e concentração para com o momento, o que 

demonstra a responsabilidade e o comprometimento das mulheres nesta corrida, que tem um 

público masculino. Contudo ainda há corpos masculinizados, mulheres vestidas e travestidas 

de homens, mesmo numa competição entre mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                Figura 86: Corrida de Motociclistas, Londres, Reino Unido, 1939. 

                Fonte: Fekete, 2012. 

 

Na década de 40, a motociclista Linda Dugeau realizou, assim como as demais 

apresentadas, viagens de longas distâncias, e foi responsável por expandir os espaços das 

mulheres motociclistas, trabalhando com entregas, transporte de passageiros e, ainda, oferecia 

passeios off road nas montanhas do Vale de São Fernando, na Califórnia, para turistas (AMA, 

2013). Linda Dugeau era defensora e militante das mulheres motociclistas, se associou ao 
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Motor Maids of América, juntamente com Dot Robinson, no intuito de provar que mulheres 

poderiam conduzir motocicletas e ainda manter a sua feminilidade, evitando alegações de 

serem masculinizadas, lésbicas ou men-haters
45

. (MOTORS MAIDS, 1999). Torna-se válido 

ressaltar que este clube de mulheres motociclistas ainda existe. 

  Swain (2000) acredita na existência de corpos normatizados, identidades contidas em 

papéis definidores do que é ser mulher e do que é ser homem, assim os indivíduos foram 

criados por uma voz tão ilusória quanto real em seus efeitos de significação, cujos desígnios 

se materializam nos contornos do humano. “Estes traços, desenhados por valores históricos, 

transitórios, naturalizam-se na repetição e reaparecem fundamentados em sua própria 

afirmação: as representações da ‘verdadeira mulher’ e do ‘verdadeiro homem’ atualizam-se 

no murmúrio do discurso social” (SWAIN, 2000, p. 48). Este clube de mulheres 

motociclistas, fundado em 1939 e que ainda existe e resiste, é essa força contra as afirmações 

de representações andronormativas daquilo que deve ser essa verdadeira mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 87: Linda Dugeau, Festa motociclística de Nova York, Estados Unidos, 1940. 

      Fonte: AMA, 2013. 

 

                                                           
45

 A tradução da autora para men-haters é odiadoras de homens. 



223 
 

A Figura 87 mostra Linda Dugeau, em São Francisco, em uma festa motociclística de 

1940, em espaço rural. O preto é a cor de toda a sua vestimenta estendendo até a motocicleta 

da mesma cor, que traz uma placa com seu nome no para lama dianteiro. Nota-se que a 

jaqueta está menor que as das primeiras mulheres motociclistas expostas na tese, assim como 

o sorriso dessas mulheres tornou-se mais frequente. Ao seu redor, diversos carros e 

motocicletas estacionados e suas mãos ao guidão demonstram o domínio da máquina. 

Após a Segunda Guerra Mundial, cada vez mais mulheres se envolveram no 

motociclismo, desde o “simples” ato de adquirir uma motocicleta para deslocamentos 

rotineiros até realizar grandes viagens, voltas ao mundo, participações em corridas, 

competições e rallies. Todavia, há de se ressaltar que esse envolvimento ainda é algo irrisório 

em relação à presença maçante masculina. A mulher deixou o seu espaço habitualmente 

frequentado, a casa, e foi para compor novas paisagens, como o trabalho envolvendo a 

pilotagem de motocicletas. Esse movimento ocorre durante as duas grandes guerras e se 

intensifica no pós-guerra e em solo europeu. O que se pretende retratar nestas linhas seguintes 

é a “descida da garupa” impulsionada por um momento histórico, momento esse que exigia 

essa mão de obra feminina. Os relatos bibliográficos são escassos, contudo há existência de 

material fotográfico que ilustra esse “descer da garupa” e “montar” na motocicleta para o 

trabalho.  

O espaço das Forças Armadas é estritamente restrito às mulheres. Não obstante, na 

Inglaterra, durante a 2ª Guerra Mundial, as mulheres entraram nesse lugar “montadas” em 

motocicletas, como pilotas de expedição e mensageiras. Donna (2009) afirma que as mulheres 

motociclistas inglesas tiveram uma grande contribuição para o esforço de guerra, em sua 

pesquisa no National Museum of Women in the Arts em Washington – EUA. A autora 

constatou que muitas mulheres trabalharam utilizando a motocicleta, como entregadoras, 

transportadoras de pessoas, mensageiras na guerra, pilotas de expedição de guerra, mecânicas 

de motocicletas, borracheiras e muitas foram contratadas para o serviço de correio, devido à 

ausência dos homens que estavam envolvidos nas guerras. Adverte, ainda, que dois espaços 

foram ocupados por essas mulheres, o dentro e o fora da guerra, no mesmo período.  

A Figura 88 revela mulheres pilotas trabalhando durante a Segunda Guerra Mundial 

como mensageiras do exército britânico. Diversos itens da vestimenta expostos anteriormente 

se repetem nesta foto. Contudo chama-se atenção ao capacete, item de segurança produzido 

com a funcionalidade de proteção dos soldados, em espaços de guerra, prevendo o atingir de 

balas, que são utilizados nesta devida relação espaço-temporal também por essas mulheres a 
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trabalho, e um sorriso leve se apresenta no centro da imagem por uma mulher motociclista em 

guerra levando mensagens de superiores do exército de um espaço a outro através das estradas 

europeias.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

Figura 88: Mensageiras do Exército Britânico, Londres, 1940. 

Fonte: Donna, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 89: Carteira Britânica, Londres, 1942. 

  Fonte: Donna, 2005 
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Uma mulher se apresenta à cena na Figura 89, trabalhando nos Correios londrino, 

utilizando como transporte uma motocicleta, com uniforme idêntico ao dos homens também 

carteiros (calça, casaco longo, sapato masculino social, luvas e chapéu amarrado ao pescoço, 

ambos na cor preta). A mulher neste momento trabalha fazendo deslocamentos urbanos 

diários em uma motocicleta, que trazem características diferentes das viagens desbravadoras e 

heroicas apresentadas anteriormente, contudo não deixam de ser referências de novas 

corporeidades femininas.  

Matias (2005) considera que, apesar de nas duas últimas décadas se registrarem 

avanços significativos nos estudos sobre gênero e de ações políticas afirmativas nesta área, a 

questão da presença feminina em âmbito militar e participações em guerras é órfã. Como 

agentes também produtoras da guerra, a presença da mulher foi sempre apresentada por seu 

caráter excepcional na frente da guerra e nos quartéis, acredita-se, ainda, que a mulher se 

altera menos psicologicamente nas batalhas, ou mesmo estando travestidas de homem, e 

confundidas como homens. A “desconfiança” em relação às Forças Armadas (o exército, a 

marinha e a aeronáutica) justifica-se não apenas os parcos estudos sobre gênero, mas também 

as raras funções e os papéis militares exercidos por mulheres em nossas sociedades. Esses 

espaços foram normatizados por homens. 

Entre as décadas de 50 a 70, os nomes mais citados nas bibliografias pesquisadas 

sobre a temática foram: Margaret Wilson e Debbie Evans. A primeira percorreu quase 9.000 

(nove mil) km por todo o mundo, de origem estadunidense, envolveu-se com as causas 

feministas e foi a fundadora do Sindicato das Empregadas Domésticas de seu país (Figura 89). 

A segunda foi pilota de manobras radicais, sendo considerada a primeira mulher do mundo 

deste tipo de competição, advinda também dos Estados Unidos.  (AMA, 2003). Ambas estão 

vivas e ainda pilotam. 

Margaret Wilson, retratada na Figura 90, traz um lenço amarrado ao pescoço, que 

protege os ouvidos do vento e segura os cabelos escondidos na parte de trás, pois à frente há 

um penteado com topete nos cabelos, diminuindo a masculinização do corpo feminino para 

com as motociclistas. A jaqueta traz um corte diferente dos demais expostos, contudo o preto 

prevalece; a calça é de tonalidade clara e as mãos no guidão continuam insinuando “quem 

pilota”, lembrando que a motocicleta possui apenas um banco.  A paisagem é urbana, da 

cidade de Lancaster, no estado de Winscosin, nos Estados Unidos, e o sorriso vem à tona 

novamente.  
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  Figura 90: Margaret Wilson, Lancaster, 1950 

  Fonte: AMA, 2003. 

 

Debbie Evans inaugura a entrada da mulher na modalidade Welling de manobras 

radicais e performances artísticas e acrobatas com motocicletas. A Figura 90 vem demonstrar 

uma dessas performances possíveis, em que a pilota está de ponta a cabeça, vestindo calças 

pretas, botas de cano longo e camisa com divulgação de seus patrocinadores, a mulher 

motociclista conseguiu patrocínio e começa a ser vista em outros espaços, como as arenas de 

rodeios pelos Estados Unidos, onde apresentações de Welling acontecem, como informa 

Beveren (2000). Mesquita (2008) também informou que, no Brasil, existem festas 

agropecuárias e rodeios com apresentações de Welling e ainda ressalta a motocicleta como 

principal premiação para os peões de rodeio, retomando a analogia entre o cavalo e a 

motocicleta.  

Nesta ótica, por meio da linguagem, da imagem, do vasto leque de discursos 

teóricos dos diferentes domínios disciplinares, de todo um aparato simbólico 

que designa, cria e institui os lugares, o status, as performances dos 

indivíduos na sociedade, as "tecnologias do gênero" constroem uma 

realidade feita de representações e auto-representações, cristalizadas em 

normas sociais. As imagens que as constituem mostram mulheres sedutoras, 

belas, magras, e sobretudo mães, ou expressando seu desejo de sê-lo. 

(SWAIN, 2000, p. 58) 

 

 As normas sociais vigentes definem performances específicas para o corpo feminino, 

vinculadas, na maioria das vezes, ao belo, ao sedutor, ao frágil e ao materno. A imagem 
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performática do corpo de Debbie Evans quebra estas normas e traz uma outra possibilidade de 

ser mulher, além de transgredir corporalmente, utiliza uma máquina para demonstrar domínio, 

equilíbrio e força, adjetivos estes que destoam o pejorativo adjetivo de fragilidade carregado 

pelas mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 91: Debbie Evans, 1960. 

                  Fonte: AMA, 2003. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA VIAGEM 

 

 Ao propor um estudo geográfico das festas motociclísticas e motoclubistas, foi 

possível conceber um ciclo festivo com diversas espacialidades, temporalidades e 

corporeidades, ciclo que se inicia na aquisição da motocicleta (primeiro momento festivo) e 

no acesso aos convites para a escolha de qual festa ir, convites cujas cores já anunciam os 

valores e as cosmovisões presentes entre os participantes destes eventos. O preto se destaca 

nestes convites, nas vestimentas dos motociclistas e na paisagem da festa, assumindo um 

caráter positivo, diferentemente do significado atribuído a esta cor na nossa cultura. O preto, 

as cores dos brasões no colete e nas bandeiras espalhadas pelas festas contrastam e 

identificam, de forma rápida, cada grupo, são paisagens negras de festas pinceladas de 

outras cores necessárias à identificação grupal e ao estabelecimento de fronteiras espaciais e 

simbólicas com aqueles outros, “não motociclistas”, que veem os motociclistas como pessoas 

“fantasiadas”. Para além do uso nas indumentárias como meras fantasias na qualidade de 

roupas próprias à festa, o preto e as demais matizes que o entornam demonstram fantasias de 

modos de vida, de ideais e nostalgias.   

Os ciclos festivos permitiram acessar três formas de compreender a paisagem: quando 

os viajantes motociclistas estão nos preparativos para a viagem, a paisagem é desejada, 

sonhada e buscada; quando estão viajando, a paisagem é visualizada, vislumbrada e 

percorrida; nos loci de festa, a paisagem é produzida, sentida e vivida. Percebeu-se, ainda, 

que, para cada espaço-tempo dos ciclos festivos, há uma vestimenta específica, tanto para o 

motociclista como “para a motocicleta”; além de sons, cheiros e sabores também 

diferenciados na composição das paisagens. 

 Comparando-se os espaços em que se compõem as paisagens das festas 

motociclísticas e motoclubistas com aquelas pesquisadas nos estudos iniciais realizados no 

doutoramento, quais sejam, as Paradas LGBTs de Goiás e o Rodeio Show de Aparecida de 

Goiânia, notou-se que cada público concorrente possui suas exigências. Desse modo, o fato de 

ter investido um certo tempo pesquisando aquelas festas contribuiu para que aqui se chegasse 

também em determinada conclusão. Em festas de paradas LGBTs, é necessária a visibilidade 

da ocupação de ruas, dos espaços públicos centrais da cidade como uma estratégia de 

afirmação política (exposição dos movimentos sociais LGBTs e da “saída do armário”). Na 

festa do Rodeio Show, o espaço é um “teatro” produzido especificamente para a festa como 
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outros eventos, a exemplo de sambódromos (festa de carnaval no Rio de Janeiro-RJ, São 

Paulo-SP, Paulinia-SP, Bauru-SP e Macapá-AP), bumbódromo (festa do boi bumbá em 

Parintins-AM), carreiródromo (festa dos carros de boi em Trindade-GO) e cavalhódromo 

(festa das cavalhadas em Pirenópolis-GO e Corumbá de Goiás-GO). Esses espaços são provas 

arquitetônicas no urbano do apoio do poder público a festas amplamente turistificadas e com 

grande possibilidade de se ter, durante a sua ocorrência, notório fluxo de dinheiro na cidade. 

Nenhum desses espaços satisfaz as necessidades das festas motociclistas, pois para eles as 

ruas são lugares de deslocamentos. O espaço “teatral”, como aquele do Rodeio Show, exclui a 

ideia de proximidade com a natureza e nenhum desses dois (ruas no centro e “teatro”) é visto 

como apropriado para o camping, as competições, as manobras radicais, o churrasco e o som 

do rock misturado com aquele das intermináveis conversas sobre “moto” e viagem. É como se 

o espaço artificializado e asséptico do “teatro” e o espaço público das ruas não fossem 

capazes de dar sentido às suas paisagens festivas, o que reforça a ideia de afetividade. 

 As festas pesquisadas são festas em movimento com pontos fixos de preparo, parada e 

loci de realização; mas esses pontos fixos são interconectados pela ideia de distância, de 

trajeto, de viagem e liberdade dando o caráter tão singular e específico a estes grupos e seu 

festar em movimento. Nitidamente são festas mantenedoras de um modo de vida, replicadoras 

da prática espacial de viajar em motocicletas, propagadoras de ideários de agregação a clubes 

e associações e, contraditoriamente, de liberdade. São ainda incentivadoras de compras de 

acessórios para o corpo e para a moto, de audição do rock e, em um plano igualmente 

contraditório, questionadoras dos valores sociais massificados, mercadológicos e 

pasteurizados.     

 O corpo é a escala espacial e merece mais olhares de geógrafos; assim, a corporeidade 

motociclística, entendendo-se, por isso, a ligação homem-máquina, expande-se em seu 

volume nas festas com as vestimentas dos motociclistas e “das motos”. As mulheres 

motociclistas contemporâneas se travestem de homens para serem viajantes motociclistas, não 

porque querem e precisam, como ocorreu com as primeiras viajantes mulheres, mas porque 

não existem roupas e acessórios próprios para elas nas lojas especializadas. A indústria 

motociclística e de acessórios ainda não as enxergou como consumidoras, cuja corporeidade 

precisa ser respeitada, no máximo adicionaram cores nos acessórios, em especial a cor rosa, 

que aparece também nos convites como relacionado à feminilidade.   

 Quando a viagem motociclística chega ao fim, já foram coletados convites na festa e 

planejadas novas viagens. O momento final é de parar, fixar momentaneamente e descansar o 
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corpo na tentativa de prepará-lo para a próxima viagem. Metaforicamente faremos como os 

viajantes motociclistas: é hora de parar e deixar aqui novas possibilidades de viagem, outras 

investigações possíveis. 

 É preciso mais estudos acerca da mulher motociclista que vão além destas que 

propomos estudar, mas as mulheres que usam a motocicleta para seus deslocamentos 

rotineiros, trabalho e casa, e ainda carregam seus filhos levando-os para a escola e práticas de 

lazer; e as mulheres que utilizam este veículo para o trabalho como as moto taxistas, as 

motoboys, como são chamadas as entregadoras e as funcionárias dos Correios e não motogirls.  

 O mototurismo precisa de outros olhares investigativos tanto para a geografia como 

para as demais ciências no sentido de compreender este turismo em movimento que se 

aproxima de uma prática esportiva, mas não é considerada ainda como um esporte, no intuito 

de conhecer o perfil dos praticantes e as estradas mundiais e brasileiras mais buscadas para 

esta prática, assim como localizar onde estão as agências que prestam estes serviços que 

chegam a incluir a locação de motocicletas. 

 As motocicletas saem do urbano e vão para o rural. Afora da prática de off road, 

pessoas estão trocando o cavalo pela moto, existem cuidadores de gado de tocam seus animais 

estando sob motocicletas. As carroças e os cavalos se tornam mais dispendiosos que uma 

motocicleta de baixa cilindrada, assim este veículo ganha o espaço rural e novas formas de 

uso, como os laticínios, que buscam o leite das fazendas em motocicletas, prendendo no 

veículo dois latões laterais para armazenamento ou anexando carretinhas. Investigações sobre 

estas novas relações espaço temporais geradas, do indivíduo para com a estrada e o veículo 

em âmbito rural, são possíveis. 

 Após estas possíveis outras viagens, a motocicleta é desligada, a aceleração corporal 

diminui, o aconchego do lar abraça o corpo festivo, cansado e feliz e as paisagens festivas 

ficam na memória para serem buscadas quando estivermos em outras estradas.  

Até a próxima viagem!  
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