
MOTOCLUBISMO - Território & Cultura MC 

por MaxwellFonseca dCom Twister Motoclube 

MOTOCLUBES  são grupos constituídos e organizados por pessoas que 

apreciam MOTO, motociclismo. São clubes organizados com a 

finalidade de estabelecer relações de camaradagem e amizade, promovendo a socialização 

entre seus participantes. Durante todo o ano, os motoclubes organizam passeios e encontros 

para promover a confraternização, a amizade e o companheirismo entre todos os seus 

componentes. 

ORIGENS – Após a segunda guerra mundial, a partir de 1950, muitos grupos de ex-

combatentes já haviam voltado à normalidade das suas cidades, mas traziam consigo valores e 

hábitos da irmandade e da camaradagem de irmãos de armas. Assim, a adrenalina de muitos 

Pilotos foi direcionada à pilotagem de suas motocicletas. Influenciando assim a formação de 

grupos de motociclistas, trazendo valores “do quartel”, disciplina e ordem. Tal comportamento  

(individual e coletivo) vai se evidenciando à medida que a MOTOCICLETA destes homens e 

grupos vão sendo adaptadas por pilotos, engenheiros, mecânicos,  e derivando daí muitas das 

sub-culturas,  estilos e tradições, destas “tribos urbanas”,  e conhecimento da cultura biker, 

custom, rocker, café-racer, customizadores e tal... Talvez por isso a Ordem, Estatuto e 

Regimento Interno – tenha tanta força diante dos membros de clubes – devido aos ideais de 

liberdade e suas obrigações internas e sociais. Bem como o desejo de amizade e paz no seu 

território. Uma filosofia que não precisa ser ESCRITA, mas sempre VALORIZADA. 

 

TIPOS >>> MC / MG / MF / MM / Etc   -  FINALIDADES, Militares / 1% **  Estilo de Vida / 

Filantrópicos / Religiosos / de Gênero / Competição / Maçônicos e etc. 

DO INDIVIDUAL AO COLETIVO... >>> DE MOTOQUEIRO A MOTOCICLISTA, E A IDENTIFICAÇÃO 

DO “MOTOCLUBISTA” - A PAIXÃO PELA MOTOCICLETA E O ESTILO DE VIDA “BIKER” 

TERRITORIALISMO (LEIS NATURAIS DE RESPEITO E SOBREVIVÊNCIA) – e a história e relação dos 

motoclubes em uma região. Desde Atitude, Respeito, Antiguidade e conflitos*... 

ELEMENTOS E SÍMBOLOS: 

>>> Bandeira / Brasão / Colete / patch / estrutura e funções / sedes, eventos e encontros / 

apadrinhamento, iniciantes (prósperos), “batismo” e o “mérito” do motociclista. 

>>> 1% / A.S.S.A. / H.A.S.7 / etc... 

PROBLEMAS, CONFLITOS E PENALIDADES – Estatuto e Regimento Interno. 

>>> Eventos - Ordem de Área de Campings ou Estacionamentos. 

>>> Imagem interna e externa (pública) - Acidentes/Zueira/ Campanhas... 

HINOS & REGISTROS –Homens de preto e Citações do TMC no MATERIAL ACADÊMICO / 

ETNOGRAFIA de Rebeka Krammer agradecimentos e págs 22, 35, 38, 51, 52, 54, 108 e +... 

>>>> Ressaltando os ideais de LEALDADE, FRATERNIDADE, IRMANDADE & RESPEITO.  

CANAL DE COMUNICAÇÃO [MC] & AGENDA REGIONAL – www.revistamotoclubes.com.br 

 



PATCH [1%] - Some MC can be distinguished by a 1% patch worn 

on the colors. This is said to refer to a comment by the American 

Motorcyclist Association (AMA) that 99% of motorcyclists were 

law-abiding citizens, implying that only one percent were 

#Outlaws. 

>>> This was supposedly a response to the #Hollister_riot in 

1947.... According to the (US/ATF) Bureau of Alcohol, Tobacco, 

Firearms and Explosives, they are also known as OUTLAW 

 Motorcycle Gangs (OMG).  https://writenride.files.wordpress.com/2013/10/1947.jpg

 

 

 

COLETE - O  # colete     de um motociclista não serve apenas para carregar o brasão de seu 
motoclube, bottons ou patchs com piadinhas esquistas do tipo “Motoqueiro é a p*** que o 
pariu”. O colete trás, quase que de praxe, as cores e a essência do motoclube presentes 
no brasão. Alguns carregam patchs adicionais contendo maiores informações sobre o 
mesmo, como patchs de suporte, facção, nome e hierarquia daquele que o veste e às 
vezes o tipo sanguíneo. 

Porém, mais do que a parte física do colete, está o  # valor     agregado a ele. Aquele que 
veste o colete de um motoclube está carregando consigo também toda a história daquele 
motoclube, o respeito que foi conquistado durante o tempo, a conduta de todos os outros 
membros do motoclube. 

A cobrança para aqueles que vestem um colete também é outra. O indivíduo coletado está 
sempre sendo  # vigiado     não apenas pelos membros do seu motoclube, mas por toda a 
legião de Motoclubes. Uma atitude errada, uma briga, uma zoeira, e isso serão visto por 
todos. Motoclubes sérios não toleram má conduta e quase sempre a punição é severa, 
indo desde o afastamento temporário do membro, até a expulsão do mesmo. 

É por isso que o indivíduo ao assumir sua  # atitude     de motociclista e vestir um colete passa 
a ser visto com outros olhos por aqueles que são do meio. A primeira impressão de um ser 
coletado quase sempre é: respeitável e companheiro. É como fazer parte de uma grande 
família, onde muitos são desconhecidos entre si, mas há sempre aquela velha 
consideração. Coisas de  # irmandade    !. 

Também é bom saber que os  # símbolos     do MotoClube, são de propriedades do MC e não 
do integrante, ao se desligar do MC por qualquer motivo esse símbolos serão recolhidos 
ao MC.                            . 
>>> Fonte: Paulinho Payakan em Falcões MC - Raça Liberta Guarulhos (griffo intencional: 
TMC) - http://www.revistamotoclubes.com.br/2015_10/Materia_2015_10_05_CurtaseGrossas.html 

 


