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SUBCULTURA DE CONSUMO: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO 
SOBRE CICLISTAS DOS GRUPOS DE PASSEIO NOTURNO 
 

RESUMO 

O artigo objetiva entender as subculturas de consumo dos grupos de passeio ciclístico de 

uma cidade da região Nordeste. Este é relevante pela atualidade desses movimentos 

sociais e pela sua ligação empírica com a teoria do consumo. Utilizou-se o método 

etnográfico, durante seis meses, de convivência participante, onde foi possível constatar os 

principais comportamentos, interações e hierarquizações influenciadoras dos hábitos de 

consumo. Como principal resultado deste estudo têm-se a constatação da intensidade das 

relações desses grupos de subcultura que podem movimentar-se a favor ou contra de 

certos produtos, comprovando que as empresas devem investir na busca de compreender 

as experiências dos seus consumidores. 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade capitalista está voltada para o consumo (TEIXEIRA; COUTO, 

2000) influenciada pelos grupos de referência, pela mídia, pelos padrões importados de 

regiões mais desenvolvidas, dentre outros. Esta valorização do consumo incentiva uma 

proliferação de identificações e estilos de vida (LANGMAN, 2003). Para a autora, as 

identidades também incentivam o consumo, formando um processo cíclico. É assim que 

se formam as culturas de consumo e, dentro deste contexto, a subcultura de consumo 

que pode ser entendida como a relação de um grupo de pessoas por meio da 

identificação com objetos ou atividades de consumo (SCHOUTEN; MCALEXANDER, 

1995).  

Apesar de os estudos sobre comportamento do consumidor e culturas de 

consumo serem bem trabalhados internacionalmente, nacionalmente o tema subcultura 

de consumo não é muito abordado, o que se agrava quando combinado com o método de 

pesquisa adotado neste artigo: a etnografia. Este método, para Cayla e Arnould (2013), 

apresenta lacunas quando trazido para o mundo dos negócios, apesar deste ser um dos 

mais indicados para a pesquisa de culturas e subculturas de consumo, pois facilita a 

aprendizagem sobre o mercado (CAYLA; ARNOULD. 2013). 

Com o objetivo de contribuir com a área de estudo supracitada, o presente 

estudo procura estudar a subcultura de consumo dos grupos de passeio ciclístico de uma 

capital brasileira, por meio da pergunta de partida: como esses grupos constituem 

subculturas de consumo? Sendo o objetivo principal: entender a dinâmica de constituição 

desta subcultura de consumo e como eles se organizam em prol de um determinado tipo 

de produto. O estudo examinará as relações destes grupos com seu bem de consumo 

principal: a bicicleta, e alguns bens complementares. A bicicleta originalmente é um meio 

de transporte e, dependendo da cultura (aqui se fala em cultura regional em seu sentido 

original), pode apresentar várias simbologias (PEZZUTO, 2002). O autor retrata que para 

cada pessoa o significado pode ser diferente: qualidade de vida, economia, meio de 

transporte, saúde, lazer, preservação do meio ambiente e, principalmente, de inclusão 

social.  

Para cumprir a agenda proposta acima, esse estudo se divide em quatro 

partes: na primeira é revisada a literatura sobre subcultura de consumo e o uso da 

etnografia em estudos sobre consumo; na segunda, é detalhada a metodologia utilizada 

que se subdivide em dois momentos etnográficos: a observação não participante, 

observação participante; na terceira e última parte é demonstrada as principais 

constatações da pesquisa de campo e na última, o empírico e o teórico são entrelaçados 

nas considerações finais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Subcultura de consumo 
 

Antes de se falar em subcultura de consumo é necessário entender em que 

contexto ela está inserida: o contexto da cultura de consumo que envolve as sociedades 

capitalistas. Teixeira e Couto (2010) traçaram o cenário no qual ocorre a cultura do 

consumo. Fazem isso, apontando a natureza de insaciabilidade do ser humano na qual o 

capitalismo se apropria, impondo o consumo. "O funcionamento do capitalismo é 

alimentado pelo poder de consumo" (TEIXEIRA; COUTO, 2000. p.585) dos objetos a 

serem consumidos. Por meio de um discurso lacaniano mostram que o homem em 

sociedade é insatisfeito e que sua necessidade demandante sempre se repete onde a 

organização social tenta saná-la. Essa necessidade demandante aliada ao poder de 

influência para o consumo causado pela veiculação midiática que reproduzem 

constantemente novos ideais: de beleza, riqueza e sensualidade fazem com que o 

homem esteja sempre seduzido a consumir (GONZÁLEZ; VILLALTA, 2005; TEIXEIRA; 

COUTO, 2000). Arnould e Thompson (2005) mostram como esses recursos midiáticos 

são responsáveis pela identificação do consumidor com o que é consumido, sendo a 

relação do material com o simbólico que se projeta dele. 

Esses mesmos autores investigam a corrente da cultura de consumo de 

vários artigos, principalmente do Journal of Consumer Research (JCR) e sintetizam a 

Teoria da Cultura de Consumo como uma perspectiva teórica que demonstra uma relação 

entre as ações de consumo, o mercado, e os significados culturais. Os autores falam de 

padrões de comportamento onde os consumidores tendem a ter ações mais previsíveis.  

É neste sentido que González e Villalta (2005) defendem que a aculturação é uma 

ferramenta de dominação. 

Para Arnould e Thompson, (2005, p. 875-876),  

A Teoria da Cultura do Consumidor mostra que a vida de muitos consumidores é 

construída em torno de múltiplas realidades e que eles usam o consumo para 

experimentar realidades (ligados a fantasias, desejos invocativos, estética e jogos 

de identidade) que diferem dramaticamente do cotidiano. 

 

Esses ideais são compartilhados na sociedade mediante as relações sociais, 

e é sobre elas que os consumidores se organizam em prol de suas escolhas de consumo 

(SCHOUTEN; MCALEXANDER, 1995). Assim, os consumidores se organizam através de 

suas escolhas de consumo.  Essas organizações formam as subculturas de consumo, 

que são definidas pelos autores como um subgrupo distinto da sociedade que se 

autosseleciona em função de um compromisso comum para uma determinada classe de 
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produto, marca ou atividade de consumo. E ainda, uma subcultura de consumo passa a 

existir quando as pessoas se identificam com determinados objetos ou atividades de 

consumo e, por meio desses objetos ou atividades, identificar-se com outras pessoas 

(Schouten; McAlexander, 1995, p.48).  Kates (1998) e Nunan (2003) definem subcultura 

como uma ideologia articulada coerentemente num conjunto de significados, crenças e 

comportamentos; além de ser uma forma complexa de interação e organização social 

partilhada. 

Cortés (2008) define o termo subcultura de três maneiras, dois fazem 

referência a grupos com personalidade criminal ou de oposição social. Essa diferença 

entre os termos ocorre pelo cunho antropológico e sociológico usado por Cortés (2008) e, 

portanto se configura com sentido um pouco diferente daquele que é apresentado pelo 

termo subcultura de consumo dos demais autores deste artigo. O terceiro conceito trazido 

pelo autor, que nos servirá, trata subcultura como aspecto visual ou comportamento que 

distinga grupos diferentes. 

Para Schouten e McAlexander (1995) existem alguns fatores que 

caracterizam as subculturas de consumo:  

• Identificação; 

• Estrutura hierárquica social;  

• Ethos único; 

• Conjunto de crenças e valores comuns; 

• Jargões, rituais e modos de expressão simbólica próprios. 

 

Assim como fizeram os autores supracitados, num artigo etnográfico seminal 

sobre subcultura de consumo de possuidores de Harley-Davidson e o relacionamento 

estabelecido entre eles e suas motocicletas, González e Villalta (2005) mergulham na 

história dos body-piercings e mostram como essa subcultura, ou sub-contracultura, 

estabelece um mercado. Mostram como ocorrem as disputas de poder entre a subcultura 

e a cultura dominante e como essa subcultura ganha um caráter de marginalidade.  

O mesmo ocorre com outra subcultura: aqueles chamados de tatuados (GONZÁLEZ; 

VILLALTA, 2005; VELLIQUETTE; MURRAY; CREYER, 1998). González e Villalta (2005) 

enfatizam que esses grupos eram contraculturas que se transformaram em subculturas 

que têm como característica serem pop, ou seja, popularizam-se em caráter massificado, 

revendendo seus símbolos. 
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2.2. A etnografia nos estudos sobre consumo 

 

A etnografia “é uma arte de contar histórias” (CAYLA; ARNOULD, 2013. p.4). 

Para Peirano (1995), ela não é sinônima de antropologia, é menor, é uma ferramenta de 

apreender o social. Essa dissociabilidade, entre antropologia e etnografia, dá à etnografia 

conotação de método de pesquisa, e é este método que é importado para a administração 

na tentativa de entender o comportamento dos consumidores e muitas vezes o 

relacionamento entre eles. Schouten e McAlexander (1995) mostram como vantagem do 

método: i) a possibilidade de retornar à observação (que foi registrada) depois de algum 

tempo de convivência, aumentando a qualidade das análises ou trazendo novos pontos 

de vista; e ii) maior aproximação aos elementos humanos e não humanos que menciona 

Camarrof (2005) do núcleo da subcultura. Há que se destacar que o método em questão 

é rico por propiciar o “diálogo entre teorias acadêmicas e nativas” (PEIRANO, 1995, p.45). 

O uso deste método é uma descoberta recente para a administração e a 

adequação destes ainda está incompleta (CAYLA; ARNOULD, 2013). Os autores fizeram 

uma pesquisa sobre empresas norte-americanas que utilizavam métodos etnográficos e 

verificam como este método intervém no processo estratégico.  

O método, portanto, permite melhorar as análises em abrangência e 

profundidade do estudo (SCHOUTEN; MCALEXANDER, 1995). Diferentemente do estudo 

realizado por estes autores, este estudo, por conta da limitação de tempo, insere a 

observação não participante e a observação participante dentro do período etnográfico. 

Este método permite aos executivos serem mais "capazes de compreender a 

complexidade das culturas de consumo" (CAYLA; ARNOULD, 2013, p.1). Esses autores 

mostram a importância do monitoramento e análise de mercado, capaz de trazer 

vantagem competitiva, visto que ajuda aos empresários a compreenderem ampla e 

profundamente seu mercado. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O estudo é orientado por uma perspectiva fenomenológica, declarado como 

um adequado às ciências sociais (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA, 2010).  

Os mesmos autores afirmam ser, a metodologia qualitativa, a apropriada para os estudos 

organizacionais, pois visa "obter conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensivo, 

em vez de um padrão de conhecimento supostamente objetivo e formável em termos 

quantitativos" (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA, 2010, p.35). 
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A etnografia foi a estratégia de pesquisa empregada e para Godoi,  

Bandeira-De-Melo e Silva (2010) é algo além de um método, é uma postura do 

pesquisador mediante o objeto e seu contexto. A etnografia garante que o objeto não 

deve ser separado do conhecimento daquele que observa (CAMARROF, 2010) e garante 

"compreender melhor a complexidade de determinados fenômenos sociais" (GODOI; 

BANDEIRA-DE-MELO; SILVA, 2010, p.153).  

Este método foi empregado durante seis meses com um dos grupos de 

passeio ciclístico em uma cidade do nordeste do Brasil, tentando identificar o 

comportamento do objeto de pesquisa relacionado ao consumo. Quanto ao objeto de 

estudo, entende-se que são os ciclistas pertencentes aos grupos de pedalada. Porém, 

para que se entenda o comportamento desses indivíduos é necessário entender a 

dinâmica grupal na qual se inserem. É o que afirma Godoy (1995) quando exprime que a 

pesquisa etnográfica descreve os acontecimentos da vida de um grupo e seus 

significados para o mesmo.  

Durante o tempo de pesquisa, outros métodos foram utilizados para auxiliar 

a construção etnografia: a observação não participante e a observação participante. 

Na observação não participante, foi realizada uma pesquisa pela Internet de 

várias páginas relacionadas à atividade de ciclismo como funpages dos grupos de 

relacionamento, os sites das principais lojas de venda de bicicletas, peças e acessórios 

(bicicletarias ou bikeshops), revistas eletrônicas, dentre outros. A finalidade era de formar 

um conhecimento preliminar sobre as terminologias próprias e as formas de acesso aos 

grupos de passeio ciclístico. 

Outra ação foi a observação, apenas como espectador, de vários grupos 

ciclísticos na cidade em questão e em outros municípios, cuja finalidade era entender o 

comportamento dos grupos de passeio ciclístico e seus possíveis padrões. Para registrar 

as observações foram feitas fotografias, vídeos e registros em diário de campo. 

Enquanto observação participante, houve participação nas pedaladas, como 

ciclista, em alguns grupos da capital. Neste momento foi realizada a escolha de um grupo 

para estudo. A escolha foi por conveniência (COOPER; SCHINDLER, 2001). Com isso, 

iniciou-se de fato a pesquisa etnográfica. Este grupo foi acompanhado por seis meses 

com uma visita por semana. Em cada visita foram anotadas as informações mais 

importantes e foram realizados registros fotográficos. O uso de gravadores de áudio e 

vídeo se tornou inviável por conta da pedalada. Portanto, o único instrumento utilizado foi 

o diário de campo que foi o descritivo reflexivo. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Observação não participante 

 

Nos últimos anos o uso da bicicleta tem ganhado muita atenção mundial, 

tanto que a Organização Mundial da Saúde colocou em suas metas sua promoção 

(XAVIER; GIUSTINA; CARMINATTI, 2010). A valorização deste bem se deu por alguns 

fatores, como: i) o aumento do número de veículos e, consequentemente, do trânsito e 

dos malefícios trazidos com ele (PEZZUTO, 2002); e ii) maior preocupação com a saúde 

e a busca por atividades de lazer mais interativas (XAVIER; GIUSTINA; CARMINATTI, 

2010; PEZZUTO, 2002). "Com a grande explosão da popularidade das bicicletas tipo 

mountain-bike, pedalar ficou ainda mais fácil para pessoas de qualquer idade e condição 

física. Houve uma revolução tecnológica no ramo de bicicletas" (XAVIER; GIUSTINA; 

CARMINATTI, 2010 p.4).   

Em muitos Estados brasileiros surgiram movimentos espontâneos que 

incentivaram a prática deste esporte: os grupos de pedalada ou grupos de passeio 

ciclístico (GPC). Num primeiro momento deste estudo foi feita uma pesquisa na Internet 

para que fosse possível compreender o que são esses grupos de pedalada, chegando à 

seguinte conceituação: são pessoas que se encontram em locais e horários  

pré-estabelecidos para realizarem um percurso de bicicleta. O grupo, geralmente é aberto 

à adesão de qualquer pessoa, bastando que esta possua uma bicicleta (que pode ser 

própria ou alugada). Os passeios são divulgados em uma rede de contatos (seja por meio 

de divulgação boca a boca ou pela Internet) e costumeiramente existem uma ou duas 

pessoas que fazem a organização geral desses eventos. 

Pela Internet1, foi possível detectar, em quase todos os Estados do Brasil, 

grupos de passeio ciclístico.  No Ceará o movimento é recente e foi fortemente abraçado 

pelas bicicletarias. Ainda durante a pesquisa de campo preliminar, outras três cidades do 

interior do Estado em questão foram visitadas aleatoriamente, a fim de verificarem-se as 

ocorrências de possíveis passeios ciclísticos: Sobral, Itapajé e Tianguá. Nas três cidades 

foram detectados GPC semelhantes aos da capital, mas com pequenas peculiaridades: 

em Sobral e em Itapajé os grupos eram organizados por lojas de bicicletas, sendo o da 

última localidade menos expressivo, talvez pelo tamanho da loja ou da própria cidade ser 

menor. Já em Tianguá o passeio era organizado pelos próprios ciclistas, ficando, portanto 

restrito a um grupo seleto e mais profissional. Em Fortaleza, o número de GPC é bem 

maior: com grande expressão na Internet, foram encontrados ao menos 10 GPCs. 

Ressalte-se que existem outros grupos menores promovidos por particulares. 

                                            
1
 Visitar <http://www.bikepedalecia.com.br/ondepedalar/> 
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Rotinas e horários do grupo ciclístico: cada GPC possui uma agenda de 

horários, geralmente são dois ou três dias na semana e alguns fazem excursões diurnas 

nos finais de semana. Durante a semana sempre existe um dia de percurso mais "leve" e 

outro mais "pesado". Os leves possuem um percurso de 15 a 20 km e os pesados 

aproximadamente 30 km.  Os horários dos passeios da semana são em média 20 h para 

que o retorno seja no máximo até 23 h. Os passeios do fim de semana (só alguns GPC 

fazem) são matutinos e sempre são mais longos. 

Gênero e idade dos participantes: esses atributos variam de acordo com o 

tipo do passeio (leve ou pesado). Nos mais leves, há a predominância de mulheres e há a 

presença de algumas crianças. Nos passeios mais longos, a predominância é de homens. 

Pessoas mais idosas aparecem pontualmente nos passeios leves, enquanto nos longos, 

os idosos são ciclistas experientes e permanecem no grupo. 

No que tange a divisão de gêneros entres os tipos de percurso, pode-se 

retirar dois pressupostos: os homens são mais resistentes ou os homens têm mais tempo 

de treinamento. Quanto a este último, o estudo sobre a bicicleta, o ciclismo e as mulheres 

na transição dos séculos XIX e XX de Melo e Schetino (2009) trata da entrada de 

mulheres neste esporte e mostra as dificuldades que passaram para ganhar espaço. 

Talvez até hoje essa entrada da mulher no ciclismo (mesmo o de rua) não tenha sido 

completada. Em conversa com as mulheres dos GPC, foi percebido o desejo destas 

mulheres em evoluir como ciclistas, e em alguns casos elas inclusive competiam com os 

homens em termos de desempenho, mas são menos fiéis ao grupo, ou seja, faltam em 

alguns encontros. Conclui-se, quanto aos pressupostos levantados acima, que as duas 

são verdadeiras e complementares, visto que os homens se tornam mais resistentes por 

terem mais tempo de treinamento. 

Velocidades da pedalada: este critério dependerá do tipo de percurso (leve 

ou longo). Já que o tempo dos dois passeios é o mesmo, a velocidade média será maior 

nos percursos longos. Portanto, esses últimos exigem maior condicionamento físico.  

Número de frequentadores: no CC BIKERS nem sempre todas as pessoas 

vão a todos os passeios. Devido às atividades e compromissos pessoais e pelo fato 

desses passeios ocorrerem durante a semana, observa-se uma inconstância do número 

de pessoas a cada passeio. 

Recursos de apoio do passeio: somente um passeio possui ambulância 

devido à atividade comercial da empresa organizadora. A maioria dos passeios possui 

carro de apoio, mas em percursos mais longos onde os ciclistas são mais condicionados 

não há este recurso.  
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4.2. Observação participante 

 

Os grupos foco deste estudo são organizados em sua grande maioria por 

empresas e essas, por sua vez, predominantemente são do ramo de venda de peças e 

acessórios para bicicletas (bicicletarias). Inicialmente, vários desses GPCs foram visitados 

já de forma participante para que se pudesse apreender melhor sua dinâmica. 

Um GPC específico foi acompanhado por seis meses. Esta convivência, 

paulatinamente, pôde complementar em profundidade o que já havia sido constatado na 

fase inicial da pesquisa. Abaixo seguem as principais constatações desta etapa. 

Elementos de consumo: Para que seja uma subcultura de consumo as 

pessoas do grupo devem se relacionar com uma determinada marca ou objeto de 

consumo (SCHOUTEN; MCALEXANDER, 1995). Nos GPCs, a bicicleta é o objeto de 

consumo que além dela própria induz ao consumo de uma série de outros elementos: 

• Vestuário; 

• Sapatilha e pedais de encaixe; 

• Acessórios: 

o lanterna; 

o capacete; 

o GPS ou computador de bordo. 

 

Cada acessório representa um status dentro do grupo. Percebe-se que 

aquelas pessoas que possuem todos os equipamentos são alvo de comentários e até 

certo ponto "inveja". Não basta ter apenas esses objetos, eles devem ser das melhores 

marcas (que também são os mais caros). Esta valorização começa pela própria bicicleta. 

No GPC em questão somente um ciclista tinha uma bicicleta de fibra de carbono, material 

mais valorizado entre os ciclistas, no dia em que este membro apareceu pela primeira vez 

com esta bicicleta todos pararam para olhá-la. Apesar desta valorização ao consumo, 

percebe-se que alguns membros do grupo não se importam com as marcas destes 

equipamentos, sendo predominante, esta atitude, entre as mulheres. Em suma, no grupo 

foi possível identificar dois membros de referência em consumo: um homem e uma 

mulher. Todos os demais, quando queriam comprar alguma peça ou assessório pediam a 

opinião desses dois. 

Outro fato observado era que toda vez que alguém comprava algum 

equipamento novo, mostrava para o grupo mostrando as funcionalidades do produto. 

Além da marca – que para os ciclistas representa qualidade – a funcionalidade era o que 

mais motivava o consumo destes bens. 
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Disposição e hierarquia do grupo: foi percebido que a disposição espacial 

do grupo tinha relações com a hierarquia do mesmo. Na figura abaixo é mostrada a 

disposição dos ciclistas num passeio:  

 

Figura 1 - Disposição dos ciclistas em um passeio 
 
 

Pelotão

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Pelotão é a designação para o grupo de ciclistas que deve permanecer 

unido durante todo o percurso. Na frente do pelotão existem três membros, o da frente é 

chamado de guia, este é responsável por fazer e conduzir o percurso. Ninguém pode 

passar a frente dele e é ele quem dá as orientações no início da pedalada do tipo: 

dificuldade da pista, tempo e velocidade da pedalada, instruções para trechos perigosos e 

para solicitação de apoio. Além disso, algumas vezes dá dicas de desempenho como: 

• Andar sempre em linha reta; 

• Nunca frear bruscamente; 

• Perante um semáforo, só passar com permissão do guia ou dos batedores; 

• Nunca se desfazer do pelotão; 

• Nunca passar a frente do guia. 

 

Essas dicas de desempenho são sempre reafirmadas entre o grupo como se 

fossem um código de conduta que é replicado a cada novo membro e reforçado cada vez 

que alguém não o executa.  

Os dois membros depois do guia são os batedores, eles são responsáveis 

por fechar o trânsito para a passagem do pelotão, além de manter o pelotão coeso.  

O último membro também é um batedor, também chamado de varredor, ele é responsável 
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por não deixar nenhum membro isolado. Aqueles ciclistas com menos condicionamento 

ou que passam mal são socorridos por ele. Uma constatação do comportamento do grupo 

é que a maioria dos ciclistas almeja ser um batedor, pela posição de referência e status 

que ocupam. 

Quanto à nomeação a este posto tem-se que, o guia geralmente é o membro 

mais experiente. Os batedores são os mais ágeis e mais bem equipados. 

Rito de entrada: para entrar no GPC foi muito simples, bastou que se 

tivesse uma bicicleta. Inicialmente, esta foi alugada e posteriormente, própria. No primeiro 

dia, logo o novato é identificado pelos membros. O próprio organizador ou guia – que no 

GPC de estudo era a mesma pessoa – passa as instruções focadas no novato. Durante a 

pedalada, alguns, geralmente aqueles com um pouco mais de experiência, interagem 

dando as dicas de performance do grupo, aquelas listadas anteriormente. Mas outros 

fazem comentários do tipo: "vai desistir?", "consegue não?", "isso não é para todo mundo 

não...", "bora, bora, bora... tá parando?". Esses comentários iniciais, embora pareçam 

agressivos, são um meio de instigar, fazem isso duvidando da capacidade do novato para 

que ele prove que é capaz. Se o "iniciado" cumpre o percurso, ele é parabenizado por 

meio de cumprimentos e logo é indagado: "você vem para o próximo passeio?". Caso ele 

não cumpra, o grupo não o rejeita, ele é incentivado: "vai dar certo no próximo passeio", 

"é assim mesmo, no próximo você consegue". 

Fidelidade ao GPC: Durante a inserção neste grupo, outro foi visitado.  

Ao comentar esta visita com os membros do primeiro grupo, houve uma postura de 

negativação, nenhum comentário foi traçado, mas a postura, os olhares e o silêncio não 

aprovavam o ato. Este fato mostra que há uma fidelidade ao grupo, e aqueles que se 

ausentam por um tempo são percebidos e inclusive questionados quando retornam. 

Durante os percursos quando um grupo cruza com outro, o clima é de tensão e inclusive 

de menosprezo, mas não chega a haver conflitos. 

 

5. CONCLUSÕES 

O presente estudo mostrou o comportamento de um grupo de pessoas em 

torno de um bem de consumo: a bicicleta, e todos os atos de consumo incentivados pela 

prática do ciclismo, configurando assim, uma subcultura de consumo conforme observado 

por Schouten e McAlexander (1995). Estas subculturas se aproximam muito das 

subculturas pop tratadas por González e Villalta (2005), visto que são grupos que ganham 

grande popularidade nos centros urbanos de todo o mundo, sejam grandes ou pequenos. 

Para estudar esses grupos foi pertinente utilizar uma postura de pesquisa 

diferenciada: a etnografia, com os auxílios dos métodos de observações não participante 
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e participante onde se constatou, empiricamente, as formas de relacionamento entre os 

membros e entre eles e seus bens. Entre os membros, verificaram-se laços de dominação 

e controle por meio de uma hierarquia e de identificação com o grupo e com os demais 

membros. Entre os membros e seus bens, verificaram-se necessidades de consumo 

latente para se inserir num grupo de referência, orgulho de consumir e inveja de quem 

consome. Com isso, é possível exemplificar como a utilidade que se faz de um bem pode 

interferir nos hábitos de vida de seus consumidores. Estas constatações só foram 

possíveis devido à imersão de seis meses neste meio, compartilhando seus ideais e 

consumindo como eles. 

Como principais entrelaces empírico-teóricos pode-se entender que os 

GPCs são organizações de consumidores que se autosselecionam por meio de suas 

escolhas de consumo (SCHOUTEN; MCALEXANDER, 1995). E que de acordo com o 

conceito de subcultura de consumo destes autores, os ciclistas se relacionam uns com os 

outros por conta de uma prática de esportes que incentiva o hábito de consumo. Portanto, 

os objetos e as atividades de consumo tratados pelos autores são respectivamente as 

bicicletas e a contínua necessidade de adquirir peças, acessórios e adornos relacionados. 

Nesta relação entre ciclistas, os estilos de vida que são incentivados pelo consumo, 

trazidos por Langman (2003), são formados pelo ideário de hábitos de vida saudável. 

Alguns hábitos de consumo dos GPC são incentivados pelos ideais de 

beleza, riqueza e sensualidade de Gonzales e Villalta (2005) e que são proliferados nas 

relações sociais dos GPCs como ressalta Schouten e Mcalexander (1995). O ideal de 

beleza vem pela necessidade de adquirir produtos esteticamente perfeitos: as próprias 

bicicletas, as vestimentas, os capacetes, as sapatilhas, dentre outros; o ideal de riqueza 

também é externado nesses componentes, pois eles apresentam opções que variam de 

mais baratos para mais caros, onde aqueles membros que pagam mais são mais 

invejados; já a sensualidade é mostrada pelo culto ao corpo inerente da atividade física. 

Apesar das considerações feitas, o estudo apresentou limitações: decorrente 

da limitação de tempo, houve a necessidade de realizar as pesquisas não participantes e 

participantes simultaneamente, este fato pôde comprometer a objetividade da pesquisa 

não participante. Além de que outros métodos poderiam ter sido agregados ao estudo 

como a análise de documentos, a entrevista semiestruturada e a história de vida que, 

segundo Godoi, Bandeira-De-Melo e Silva (2010), são métodos que quando agregados 

podem enriquecer a etnografia. 

Uma sugestão de expansão desta pesquisa será a aplicação de entrevistas 

em profundidade para confrontar as opiniões expressas dos ciclistas, sobre o consumo, 

com o que foi constatado nas observações feitas neste estudo. Outras sugestões, mais 
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adequadas às outras áreas de conhecimento, seriam: estudar qual a motivação desses 

grupos de pedalada em si unirem em prol desta atividade; investigar o uso da bicicleta em 

manifestações de protestos, como as passeatas. 

Por fim, como contribuição para o campo organizacional, há a oportunidade 

de se estabelecer vários modelos de negócios2, com base nestas subculturas. Outra 

implicação gerencial é o alerta para os empresários de que possam enxergar a influência 

que seus produtos podem exercer simbolicamente em seus consumidores, além de que 

essa aculturação é uma ferramenta de dominação e gera padrões de comportamento 

(González; Villalta, 2005; Arnould, Thompson, 2005) que podem ser benéficos para o 

marketing das empresas. 

Assim, em vez de serem apenas produtores/telespectadores, passem a ser 

agentes/atores nas relações de consumo que se estabelecerão, pois com o uso da 

etnografia "os executivos são mais capazes de compreender a complexidade das culturas 

de consumo" (CAYLA; ARNOULD, 2013. p.1).  
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