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Resumo
O presente artigo busca investigar, a partir do pensamento tardio de Michel Foucault,
o discurso da Uber que busca concretizar a figura do motorista parceiro. Com esse
fim, nos atentamos para a atuação da empresa no Brasil, com especial interesse no
Rio de Janeiro e menções a São Paulo e Belo Horizonte. Notam-se dois domínios de
produção discursiva: o Direito e o Marketing, ambos tensionados por instituições e
realidades locais.
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Introdução

do compartilhamento em cidades com altos índices de desemprego e problemas

A Uber e outras empresas da economia do compartilhamento promovem modos

nova economia em sua amplitude. Em segundo lugar, importa apontar para essas

de trabalho informal, muitas vezes não regulados, como parte de um avanço social
positivo, viabilizando maior flexibilidade e autonomia para o indivíduo – sendo
este tanto produtor quanto consumidor (BOTSMAN, ROGERS; 2011). O vínculo
empregatício, que assegura direitos estabelecidos pelo Estado ao empregado e
ao empregador, perde importância nessa dinâmica de produção, que não deixa
de estar localizada em um momento amplo de redução de postos de trabalho
formais e automação difusa (STIEGLER, 2017).
Ainda que seja difícil precisar o impacto econômico, social e político da economia
do compartilhamento, muitos pesquisadores já intentaram aprofundar a questão.
Menos olhares se voltaram para os discursos de verdade promovidos por essas
empresas para articular tal modelo de negócio como atrativo para a sociedade e
a força de trabalho. Por isso, neste artigo a comunicação da Uber direcionada à
construção dos motoristas parceiros é analisada a partir do pensamento tardio de
Michel Foucault. Em cursos ministrados no Collège de France, o filósofo aprofundou
suas preocupações acerca da ética, ou seja, a atenção de si mesmo em termos
de agenciamento moral, de trabalho intencional em práticas de autoformação
ou subjetivação (FOUCAULT, 2006), relacionando-a aos discursos de verdade e ao
poder.
A Uber está presente em 77 países e mais de 480 cidades.[1] Sendo uma empresa
com operações mundiais, a problemática levantada por suas operações extrapola
fronteiras, mas o estudo aqui desenvolvido se concentra no Rio de Janeiro,
primeira cidade a receber a Uber do Brasil, com menções também a São Paulo e
Belo Horizonte. Os motivos dessa escolha são dois. Em primeiro lugar, deseja-se
destacar que as articulações desses modelos de negócios e de trabalho possuem
efeitos particulares em países do Sul Global. Observar o fenômeno da economia
[1]

de mobilidade urbana, o caso do Rio de Janeiro, é crucial para compreender a
experiências compreendendo práticas de poder e liberação a partir de realidades
que estão comumente ausentes ou marginais em debates sobre a construção do
amanhã, mas que, ainda assim, se tornarão cada vez mais influentes na realização
deste.
Em entrevista de 2006 para a Revista Azougue, Viveiros de Castro fez menção a
essa questão, referenciando o livro “Brazil, a Land of the Future” (Zweig, 2007), ao
dizer:
É. Outro dia, conversando com amigos, alguém falava
sobre como o capitalismo tinha mudado no mundo
todo, sobre o sistema de controle da mão-de-obra do
capitalismo moderno, a precarização, informalização etc.
E aí alguém lembrou que isso sempre existiu no Brasil. E eu
fiquei pensando, sempre disseram que o Brasil era o país
do futuro, iria ser o grande país do futuro. Coisa nenhuma,
o futuro é que virou Brasil. O Brasil não chegou ao futuro,
foi o contrário. Para o bem ou para o mal, agora tudo é
Brasil (VIVEIROS DE CASTRO, 2008).
Neste início do século XXI, a automação e a inteligência artificial começaram a ser
motivo de preocupação em países europeus e nos Estados Unidos, provocando
debate sobre impactos negativos da nova economia para a segurança do emprego,
desigualdade e redistribuição de renda. Mas, como bem aponta Ronaldo Lemos
(2007), esses problemas são familiares aos países em desenvolvimento. Cabe,
então, partir da perspectiva do Sul, de suas experiências particulares, para
cristalizarmos possibilidades outras de futuros onde o bem-estar social ainda seja
possível. O trabalho e novas formas de renda são parte necessária desse problema.
Este artigo tem como principal eixo de atenção a economia do compartilhamento

Dados retirados do site oficial da Uber. Disponível em: <https://newsroom.uber.com/brazil/

fatos-e-dados-sobre-a-uber/>. Acesso em: 17/07/2017.
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exatamente por entendê-la a partir deste contexto de esvaziamento de vagas

custos relativos à manutenção do carro e correlatos ficam a cargo do motorista,

e formalidade no trabalho global, mas com ressonâncias específicas no Rio de

mas a Uber, por ter possibilitado a extração de valor do meio de produção, retém

Janeiro e no Brasil.

uma parcela do preço da corrida. Enquanto intermediária, a Uber detém também
a capacidade de coordenar a oferta e a demanda desse serviço, que, em sua

Dois campos do discurso são analisados neste artigo: o Direito e o marketing.

ausência, estaria indisponível no mercado (OLMA, 2014).

Dessa forma, torna-se importante esclarecer que o artigo não pretende avaliar
decisões judiciais acerca de uma boa solução para a problemática trabalhista

Como demonstra Arun Sundararajan (2016), o ato de compartilhar não é novo.

entre motorista parceiro e Uber. Não é de nosso interesse propor um bom modelo

Ao longo de toda a história humana compartilhamos bens materiais e imateriais

de regulação para a empresa, ou, ainda, justificar qualquer tipo de proibição.

com diferentes grupos sociais, próximos ou distantes. O que muda aqui é que

Este trabalho se presta a um objetivo de menor complexidade, tendo em vista

não o fazemos de graça. Disponibilizamos nossos bens e serviços a estranhos,

seu interesse exclusivo pela organização discursiva que intenta formar tipos de

mas com preços que sejam minimamente vantajosos. Ora, como se pode falar de

indivíduos neste regime produtivo.

compartilhamento de bens e serviços concomitante à lógica de maximização de

1.

Uber e Economia dos Bicos

lucro e à manipulação artificial de oferta e demanda? Prefere-se aqui entender
por economia do compartilhamento os modelos de troca baseados na relação
produtiva não-comercial, não-monetizados, solidários, como proposto por Yochai

A promessa de um sistema econômico no qual ativos ou serviços são compartilhados

Benkler (2006). A economia de bicos, ou gig economy, pode ser melhor utilizada

entre particulares , com poucas restrições ou burocracia, mobilizou atores tanto

para propósitos descritivos no que diz respeito a empresas como Uber ou

do setor privado quanto da sociedade civil. A indústria do compartilhamento

Airbnb, afinal, essa nova forma de organização não se articula apenas por seu

já é avaliada em U$ 14 bilhões, com expectativa de superar os U$ 300 bilhões

comprometimento com a desburocratização do compartilhamento e da geração

até 2025 (YARAGHI, RAVI; 2017). Empresas como Uber e Airbnb rapidamente se

de renda, mas também ao contexto econômico atual. Segundo definição do

posicionaram no papel de plataformas líderes em uso, conectando pessoas que

Dicionário de Oxford, a economia de bicos pode ser descrita como marcada pela

ofertam serviços a outras que desejam contratá-lo. Assim, vê-se a possibilidade de

prevalência de contratos de curta duração ou trabalho freelancer em oposição a

transformar bens de uso pessoal em meios de produção, monetizando a posse

empregos permanentes.[3] O sucesso da Uber, sob essa perspectiva, pode ajudar

para oferecer acesso.

a evidenciar a crise da economia tradicional (MOROZOV, 2014; ROOSE, 2014),

[2]

responsável pelas crescentes ondas de desemprego e concentração de renda
Observando o nosso caso específico, a Uber atua como uma plataforma

deste início de século.

intermediária, conectando pessoas que possuem carros com outras que precisam
ter acesso a esse bem para trânsito e que estejam dispostas a pagar por isso. O
preço cobrado ao passageiro a cada viagem é então redistribuído entre o dono
do meio de produção, o motorista, e a intermediária da transação, a Uber. Os
[2]

Definição parcial de sharing economy do Dicionário de Oxford. Disponível em: <https://

en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy>. Acesso em: 17/07/2017.
808

[3]

Tradução livre de definição em inglês do Dicionário de Oxford. Disponível em: <https://

en.oxforddictionaries.com/definition/gig_economy>. Acesso em: 17/07/2017.
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No Brasil, a Uber já conta com 13 milhões de usuários[4] e 50 mil motoristas
parceiros.

[5]
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optando pela manutenção da atividade da Uber e dos motoristas parceiros[9].

Cerca de metade desses motoristas utiliza o aplicativo para dirigir

menos de dez horas na semana, o que indica que a Uber é uma plataforma

Parte dos desafios judiciais da empresa no mundo todo é relativa à questão

importante para complementação de renda desses usuários.

O Rio de Janeiro

trabalhista, onde motoristas buscam na justiça o reconhecimento do vínculo

foi a primeira cidade brasileira a receber a Uber, com operações iniciadas a partir

empregatício – negado pela Uber. Em fevereiro de 2017, a 33ª Vara do Tribunal

de maio de 2014. Em comunicado oficial, a empresa afirmou que a cidade já

Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais) decidiu que havia vínculo

contava com 1.200.000 usuários no final de 2016 (a população total da cidade

empregatício entre as partes, mas a decisão foi revogada em segunda instância

é de 6.429.923 ). O número de motoristas parceiros em cada município não é

pelo mesmo tribunal.[10] Na decisão mais recente de que se tem respeito[11], a 13ª

divulgado pela Uber, mas um jornal de grande circulação apontou que ao menos

Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo) reconheceu em

10.000 motoristas parceiros já haviam sido cadastrados em 2016.[8]

abril de 2017 o vínculo de trabalho entre um motorista e a Uber. O juiz afirmou:

[6]

[7]

“Não é verdade que o produto explorado pela empresa é
meramente a ferramenta eletrônica, o aplicativo oferecido
aos motoristas. A ré oferece no mercado um produto
principal: o transporte de passageiros. O aplicativo é
um instrumento, um acessório ao bom funcionamento
do serviço. E os consumidores do produto da ré não
são os motoristas, mas sim os passageiros [...] Não
é por outra razão que é da ré (e não do motorista) o
poder fundamental de quantificar o valor na circulação
da mercadoria. É a ré que fixa o preço do serviço de
transporte que o passageiro irá pagar.”[12]

A legislação brasileira define as operações da Uber como sendo de Transporte
Individual Privado, previsto na Lei 12.587/2012. Não há regulamentação específica
para tratar do transporte privado contratado mediante aplicativos de telefonia
móvel no Brasil, mas a ausência de regulação dessa modalidade especial de
contratação não torna a Uber ilegal (MONTEIRO, 2015). Ainda assim, desde que
chegou ao país a empresa enfrenta desafios judiciais, com tentativas de regulação
que inviabilizariam seu modelo de negócios. No Rio de Janeiro, duas leis foram
sancionadas em 2015 e 2016 por Eduardo Paes, então prefeito do município,
para proibir as operações da Uber. A empresa pôde continuar presente na cidade
por decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em ambos os casos,

A primeira decisão do TRT-MG, posteriormente revogada, e a decisão de abril de
[4]

Dados extraídos do site oficial da Uber. Disponível em: <https://newsroom.uber.com/brazil/

2017 do TRT-SP são as únicas no Brasil a reconhecer o vínculo empregatício entre

direito-de-escolha/>. Acesso em: 17/07/2017.
[5]

Dados extraídos do site oficial da Uber. Disponível em: <https://newsroom.uber.com/brazil/

[9]

Disponível em: <https://www.uber.com/pt-BR/blog/rio-de-janeiro/prefeitura-do-rio-sanciona-

fatos-e-dados-sobre-a-uber/>. Acesso em: 17/07/2017.

lei-contraria-aos-interesses-da-populacao/>. Acesso em: 20/07/2017.

[6]

[10]

Informação de comunicado oficial no site da Uber. Disponível em: <https://newsroom.uber.

Disponível em: <https://jota.info/trabalho/trt-3-nega-vinculo-de-trabalho-de-motorista-com-

com/brazil/direito-de-escolha/>. Acesso em: 17/07/2017.

a-uber-25052017>. Acesso em: 20/07/2017.

[7]

[11]

No momento em que este artigo é escrito (20/07/2017).

Estimativas_2013/estimativa_2013_dou.pdf>. Acesso em: 117/07/2017.

[12]

Decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Disponível em: <https://

[8]

d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/04/Sentenc%CC%A7a-Uber.SP-

Dados de 2013 do IBGE. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/
Dado extraído de matéria do Jornal O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/

uber-chega-10-mil-veiculos-no-rio-mas-motoristas-desconhecem-cidade-19778187>. Acesso em:

V%C3%ADnculo.pdf>. Acesso em: 20/07/2017.

17/07/2017.
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a Uber e seus motoristas parceiros. São uma resposta, mesmo que indireta, ao

A Uber define a força de trabalho responsável pela extração de valor do meio

posicionamento oficial da empresa:

de produção como parceira, negando qualquer tipo de vínculo empregatício.

É importante frisar que não é a Uber que contrata
motoristas, mas sim os motoristas que contratam a
Uber para utilizar o aplicativo e prestar serviço de
transporte individual privado de passageiros. Esses
motoristas têm total flexibilidade e independência para
utilizar o aplicativo, fazer seus horários e prestar seus
serviços quanto, quando e como quiserem. A relação
com a plataforma é não-exclusiva, por isso os motoristas
parceiros podem prestar o serviço de transporte usando
ou não a plataforma. Além disso, os passageiros pagam
os motoristas por cada viagem, e o motorista paga à
Uber para utilizar o aplicativo uma taxa de serviços de
25% (uberX) ou 20% (UberBlack) em relação às viagens
realizadas. Ou seja, os motoristas parceiros usam a
plataforma para benefícios individualizados, de forma
independente e autônoma, de acordo com seu interesse
e disponibilidade, – não existem taxas extras, diárias ou
compromisso com horas trabalhadas – ele pode inclusive
ficar meses sem se logar na plataforma, ou então se
conectar todos os dias. Vale lembrar que quem avalia os
motoristas parceiros são os próprios usuários do serviço,
por meio do sistema de “avaliação mútua”, após cada
viagem. Além de ser anônima, é ela que garante que a
plataforma mantenha-se saudável tanto para motoristas
parceiros quanto para usuários. A partir dessa avaliação,
os usuários dão um feedback sobre a situação do
veículo. Pelas regras de uso do aplicativo, os motoristas
precisam ter média de 4,6 (em uma escala de 1 a 5
estrelas) para continuar na plataforma.[13] (UBER, 2017)

Os motoristas parceiros são incentivados a usar o aplicativo com autonomia e
flexibilidade, tendo como horizonte virtual o lucro representado pelo aplicativo.
Contra qualquer sugestão de vínculos, representantes da Uber reafirmam que
o modelo de contratação em questão é “invertido”, ou seja, é o motorista que
contrata a plataforma para usar e disponibilizar seu serviço e não a Uber. A Uber
não faz exigências de exclusividade ou de produtividade ao motorista, propondo
por isso que seja caracterizada unicamente como uma plataforma.
A solução jurídica acerca da existência de tal relação trabalhista importa, mas não é
necessária para que possamos assumir que a proposta de remuneração em regime
autônomo a parceiros da Uber está vinculada a uma realidade econômica ampla,
e que, portanto, diz respeito às condições sociais do espaço no qual ela opera.
Como já colocado, a Uber chegou ao Rio de Janeiro em maio de 2014. Na época,
o município tinha 165.000 desempregados, 5,2% da população economicamente
ativa (FGV DAPP, 2017). Essa porcentagem subiu para 11,4% no primeiro trimestre
de 2017, ou seja: 382.000 pessoas. É a maior taxa de desemprego levantada pelo
IBGE no município desde 2012, quando a Pnad passou a ser publicada em nova
metodologia de pesquisa.
Isso significa dizer que, no Rio de Janeiro, uma precondição para o crescimento
da Uber e da economia dos bicos foi o mercado de trabalho fragilizado, onde
desempregados passaram a buscar meios informais para aumentar sua renda em
ambiente autônomo. De um lado, percebe-se a precarização ampla das condições
de trabalho quando vagas formais deixam de ser a regra para parte da população
(MOROZOV, 2014). Por outro, entende-se também que esta realidade de crise
pode acabar por tensionar a Uber a assumir uma relação de trabalho formal com
os motoristas parceiros, influenciando futuras regulações contra os interesses da
própria empresa. Assim, representantes da Uber reafirmam que cerca de metade

[13]

Nota oficial da Uber. Disponível em: <https://jota.info/justica/o-uber-e-lei-motoristas-vao-

justica-para-pleitear-vinculo-empregaticio-09092016>. Acesso em: 20/07/2017.

dos motoristas parceiros usam o aplicativo por menos de 10 horas por semana
no Brasil, propondo que se afaste a necessidade de regulação excessivamente
protecionista.
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2. Ética e Discursos de Verdade: o Direito e o
Marketing para Motoristas Parceiros na Uber
A coerência do trabalho de Michel Foucault pode ser rastreada em sua
preocupação constante e irrefreável acerca da verdade. Não no acesso a esta,
mas em sua construção e efeitos, a partir de seus jogos e discursos. Durante toda
a década de 60 e 70, Foucault buscou negar sistemas filosóficos modernos que
traçavam um vínculo originário entre o conhecimento e o sujeito. Para ele, não é
possível designar o sujeito como origem e fonte da verdade, localizado a priori da
produção de subjetividades e saberes (FOUCAULT, 2002). Ao contrário, o sujeito é
construído a partir de suas condições históricas, e negar isso seria um grave erro
(FOUCAULT, 1999, p. 473).
Pode-se dizer que Foucault procura assim se distanciar nessas duas décadas
Gráfico 1 - Fonte: IBGE, 2017 (Pnad contínua trimestral). Elaboração: FGV/DAPP.

da relação entre o sujeito e o conhecimento da verdade, dando maior atenção
à articulação da verdade enquanto produto de certas práticas históricas
(CANDIOTTO, 2006). Essas práticas, por sua vez, intentam construir determinados
tipos de sujeitos e, neste sentido, o sujeito está sempre a posteriori. Mas há
uma virada no pensamento tardio de Michel Foucault. O interesse na ética,
entendida como o trabalho intencional do indivíduo sobre si mesmo em termos
de agência moral, se torna explícito no filósofo a partir de 1981. Em específico,
seus três últimos cursos no Collège de France, A Hermenêutica do Sujeito (2006),
O Governo de Si e dos Outros (2010) e A Coragem da Verdade (2011), intentam
situar o indivíduo e a subjetivação no centro de práticas de liberação na busca pela
verdade e pelo dizer-verdadeiro (1997, p. 282; 2010; 2011). Seus cursos e livros
(1984; 1985) acerca desta ética se concentram no período greco-romano, onde
Foucault diz ter encontrado menor grau de coerção nas práticas de subjetivação
(1997, p. 282). Percebe-se, com isso, sua busca por um sujeito que também seja,
em alguma medida, autoconstituído. A formação da subjetividade e sua relação
com a verdade e a experiência continua como central para seu pensamento
(FOUCAULT, 1988), mas agora parece haver uma atenção antes inexistente às

Gráfico 2 - Fonte: IBGE, 2017 (Pnad contínua trimestral). Elaboração: FGV/DAPP.
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possibilidades de liberação.
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Esse corpo de trabalho tardio é hoje definido como uma das duas grandes viradas

da famosa prescrição délfica gnôthi seautón, o conhece-te a ti mesmo. Isso porque

do filósofo: primeiro a virada da arqueologia (conhecimento) para a genealogia

o cuidado de si é (1) uma atitude mais geral para consigo, para com os outros,

(poder) e depois da genealogia para a história da subjetividade (ética) (HAN, 2002).

para com o mundo; (2) é também uma certa forma de atenção, de olhar. Cuidar

Ainda que o próprio Foucault tenha negado a existência dessa virada para a história

de si mesmo implica que se converta o olhar do exterior para si mesmo; (3) implica

da subjetividade (FOUCAULT, 1997, p. 262), apontando para uma conexão contínua

também em ações, ações que são exercidas de si para consigo, ações pelas quais

entre os eixos conhecimento, poder e ética em toda sua carreira, percebe-se uma

nos assumimos, modificamos, transformamos e transfiguramos (FOUCAULT,

atenção explícita à ética a partir da década de 80. Mesmo ele assume que seu

2006, p.14).[14] Vemos, portanto, que o cuidado de si enquanto ética é essa prática

trabalho inicial se concentrou, talvez em excesso, na formação da subjetividade

de converter o olhar para si mas sem que se perca o outro. Mas quem é este eu

por tecnologias de dominação e poder.

com que se deve ocupar? Recorrendo ao Alcibíades de Platão, Foucault nota que

Perhaps I’ve insisted too much on the technology of
domination and power. I am more and more interested
in the interaction between oneself and others, and in the
technologies of individual domination, in the mode of
action that an individual exercises upon himself by means
of the technologies of the self. (Ibid, p. 225)

não é uma alma-substância, mas a alma-sujeito, a alma-ação. Uma alma que se
serve do corpo, seus órgãos e instrumentos. E o cuidado sobre esta alma-sujeito
não é o cuidado do corpo como o da atividade do médico, ou o cuidado com seu
conforto material, mas sim o cuidado da alma que usa do corpo técnicas para ser.
O cuidado de si é, assim, sempre devotado ao sujeito mesmo em relação com o
mundo (Ibid, p.65-73).

Neste sentido, é possível afirmar que a partir da década de 80 o filósofo passa a

Essa autoconsciência dos indivíduos em relação às condições e normas morais que

se dedicar na investigação de possibilidades de liberação, em graus de autonomia

os cercam pode ser tomada como a ponte entre o pensamento tardio de Foucault

para que o indivíduo se constitua. O cuidado de si é um dos elementos centrais

e suas outras obras. Foucault era extremamente suspeito à liberdade, assim, não

dessa ética, desenvolvido em grande medida no curso “A Hermenêutica do

considera possível que se chegue a um estado de liberdade integral, de completa

Sujeito”, ministrado em 1982 no Collège de France (FOUCAULT, 2006), e no 3º

autonomia, mas sim buscar graus de libertação em práticas de liberdade contra

volume da História da Sexualidade (1985). Circunscrito nas práticas de si, sugere

a dominação (FOUCAULT, 1997, p.282-284). A ética em Foucault é, a partir disso,

uma novidade no pensamento do filósofo. Como vimos, os jogos de verdade e

definida como a prática de liberdade consciente, reflexiva (Ibid, p.284). “Cuidar

sua relação com a subjetividade são uma constante, mas Foucault afirma que até

de si é se equipar com essas verdades: é aqui que a ética se conecta aos jogos

os anos 80 seu pensamento se concentrara em práticas coercitivas (psiquiatria,

de verdade” (Ibid, p.285). É a prática de se reconhecer a partir das condições de

sistema penitenciário) ou jogos teóricos e científicos (análise da riqueza, da

dominação atuais, buscando necessariamente graus de libertação.

linguagem e do ser). Agora, ele introduzia a prática de si aos jogos de verdade
e, com ela, a autoformação do sujeito numa espécie de prática ascética, não no
sentido de renúncia moral, mas em um exercício de transformação e atenção a si

Mas quais são as condições de dominação que podem ter inspirado Foucault a
buscar essa história da subjetividade? Aqui talvez seja útil retornar a um dos cursos

mesmo (FOUCAULT, 1997, p.281-282).
[14]

Foucault logo se perguntará por que a filosofia abriu mão do cuidado de si em detrimento

Em grego, epiméleia heautou é o cuidado de si mesmo, o fato de ocupar-se consigo,

do conhece-te a ti mesmo. Aqui é possível mapear novamente sua rejeição à forma da verdade e

de preocupar-se consigo. Foucault nos mostra que a epiméleia heautou se afasta

do sujeito na filosofia moderna. (2006, p. 15).
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que precederam a virada para a ética, a saber, Nascimento da Biopolítica (2008),

seu próprio capital, próprio produtor, sendo para si mesmo a fonte de ganhos

ministrado a partir de janeiro de 1979. Neste curso, Foucault se atenta para a

(DILTS, 2011, p.131). Se a economia da troca era tida como natural em categorias

governamentalidade no neoliberalismo, apontando para uma produção particular

transcendentais como a da mão invisível do mercado laissez-faire, com a

de subjetividades – a partir da teoria econômica neoliberal – nas quais indivíduos

competição se inserem relações artificiais que tendem à formação de monopólios

se constituem como capital humano (Ibid, p.302). Se afastando da concepção

e consequentes intervenções do Estado, sendo estas operadas a partir das

econômica clássica, que pouco abordara o trabalho concreto, no neoliberalismo

condições do próprio mercado. O neoliberalismo formula então um Estado de

o trabalho é analisado a partir do comportamento humano, do investimento do

intervenção, mas que segue as regras próprias do mercado. Dessa maneira, o

indivíduo em seu próprio capital humano. É esse investimento em si mesmo, a

homo oeconomicus neoliberal se torna aquele consumidor que deve decidir em

habilidade e competência próprias, que lhe permite gerar renda.

um cálculo de custo-benefício o que lhe trará maior satisfação, como mostra
Foucault a partir do economista Gary Becker, mas sempre em relação a alterações

Foucault aponta que o liberalismo clássico tinha como foco a troca (Ibid, p.161),

no ambiente, no próprio mercado. Em Becker, as escolhas do homo oeconomicus

no que Adam Smith e outros argumentavam como sendo a eficiência superior do

são simples reações às modificações introduzidas neste ambiente.

mercado para distribuir bens e serviços. Essa distribuição deveria gozar de total
autonomia. O Estado, no liberalismo clássico, deveria se ausentar do mercado,
da distribuição no mercado, mas não da produção, tendo que garantir respeito
à propriedade privada. A partir dessa busca por autonomia, Foucault enfatiza
a maneira pela qual o mercado se torna mais do que apenas uma instituição
específica ou uma prática. O mercado começa a ser base para a crítica ao poder do
Estado. O neoliberalismo, de acordo com Foucault, amplia a atividade econômica
como matriz das relações sociais e políticas, mas toma como foco não a troca, e sim
a concorrência (READ, 2009, p.27), reconstruindo a própria governamentalidade.
“Não se trata apenas de deixar a economia livre. Trata-se de saber até onde vão
poder se estender os poderes de informação políticos e sociais da economia de
mercado” (FOUCAULT, 2008, p.160).
No âmago de ambas formas de liberalismo está a figura do homo oeconomicus,
a conceptualização do sujeito na “antropologia” particular da teoria econômica,
que o coloca como base da política. No liberalismo, este era o sujeito da troca,
mas nas sociedades neoliberais torna-se ele o competidor, o concorrente. Esta
mutação é tão profunda que Foucault sugere que o que está em jogo em todas
as análises neoliberais é a substituição de cada homo oeconomicus como sujeito
de troca pelo homo oeconomicus empreendedor de si mesmo, sendo ele mesmo

818

E eis que agora, nessa definição de Becker tal como
eu lhes dei, o homo oeconomicus, isto é, aquele que
aceita a realidade ou que responde sistematicamente
às modificações nas variáveis do meio, esse homo
oeconomicus aparece justamente como o que é manejável,
o que vai responder sistematicamente a modificações
sistemáticas que serão introduzidas artificialmente no
meio. O homo oeconomicus é aquele que é eminentemente
governável. De parceiro intangível do laissez-faire, o homo
oeconomicus aparece agora como o correlativo de uma
governamentalidade que vai agir sobre o meio e modificar
sistematicamente as variáveis do meio. (FOUCAULT, 2008,
p.369)
É a partir dessa governamentalidade, em certa medida contemporânea a Foucault,
que se situa o campo de dominação no qual o filósofo trabalha antes de se voltar
ao período greco-romano nas investigações das práticas de si.
A Uber opera a partir da manipulação artificial de oferta e demanda. Não existe
uma tarifa única na plataforma, em seu lugar, foi-se introduzida a tarifa dinâmica:
o preço por quilômetro aumenta conforme a procura naquela célula, naquele
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espaço, também aumenta[15]. Essa cobrança dinâmica é a um só tempo responsável

um dos principais campos de disputa na construção desse sujeito. Tendo em vista

por dissuadir parte dos consumidores de fazer pedidos e incentivar a chegada de

que não há qualquer possibilidade de se falar em uma verdade (Ibid, 1999), pode-

mais motoristas a locais com alta procura. Seguindo um cálculo de custo-benefício,

se registrar que o campo de disputa nos tribunais é a busca pela aceitação ou não

o motorista organiza seu trabalho com base nessas variações da tarifa, intentando

das construções de possibilidade operadas em relação ao sujeito e seu trabalho.

maximizar sua receita a partir da gestão artificial da demanda pela plataforma

A Uber promove como desejável o mercado onde empresas, as plataformas

intermediária, a Uber. Para os economistas Theodore Schultz e Gary Becker, os

intermediárias, externalizam os riscos transacionais para as pontas da rede. O

quais são citados ao longo de todo curso Nascimento da Biopolítica (2008), o

motorista parceiro é aquele que age enquanto um empreendedor de si mesmo,

motorista exerceria sua liberdade por meio de sua escolha, a escolha de usar ou

o homo oeconomicus neoliberal (FOUCAULT, 2008, p.311), contratando serviços

não a plataforma ou de escolher se atenderia ou não locais com alta demanda.

de uma tecnologia responsável apenas por viabilizar a produção de renda do
capital humano. Ao motorista, cabem as regras da própria plataforma, não mais

A liberdade, nesta concepção, reside no próprio fato da não-exclusividade da Uber

estabelecidas pelo Estado, mas operadas em regime privado.

enquanto solução tecnológica mediadora de transportes. Também pelo sujeito
ser agente ativo na busca por possibilidades de renda que extrapolem o vínculo
empregatício, principalmente quando este desaparece em ambiente de profunda
crise econômica (DILTS, 2011). Mas, ainda que esse homo oeconomicus se dedique
a práticas que estão em certa medida vinculadas a uma atenção sobre si e sobre
o ambiente, semelhantes às práticas de si (HAMANN, 2009), não podem ser
entendidas como livres a partir do que Foucault caracterizaria como ética.
A liberdade no homo oeconomicus falha em enxergar o mercado como jogos de
verdade, onde as tecnologias de dominação não cessam de operar (Ibid, p.144).
A ética em Foucault demanda que tais jogos de verdade sejam expostos e que a
partir dessa fissura seja formado um novo conhecimento de si em relação ao que
é externo, buscando-se assim as práticas de liberdade reflexiva, autoconscientes
(FOUCAULT, 1997).
Em Foucault, as práticas de liberdade são consequência do tornar visível as
tecnologias de dominação e os jogos de verdade. “O discurso é esse conjunto
regular de fatos linguísticos em determinado nível, e polêmicos e estratégicos
em outro” (FOUCAULT, 2002 p.11). Vê-se assim dois domínios dos discursos de
verdade da Uber no Brasil: o Direito e o Marketing. Os litígios, dessa forma, são
[15]
820

A Uber mapeia e subdivide seus territórios de operação em células locais.

Imagem 1 – Materiais promocionais para motoristas parceiros da Uber.

As campanhas de marketing da Uber intentam a construção de um motorista
parceiro que seja autônomo, dono da sua própria carga horária e decisões
relativas à produção. Não impõe uma carga horária mínima, mas afirma: “[q]uanto
mais você dirigir, mais você ganhará” (ver img.1).
Nota-se com isso que o sujeito do discurso Uber é aquele que não a reconhece
como seu trabalho. É o sujeito que a usa como forma de remuneração adicional,
mas que idealmente goza de um emprego formal que lhe assegura os direitos
necessários pela lei. Cabe então perguntar como esse discurso pode se chocar à
realidade de uma cidade que passa por crise econômica e ondas de desemprego.
Em cidades como o Rio de Janeiro, vemos a emergência da Uber como opção viável
para aqueles que foram extraídos do mercado formal. Na ausência de direitos
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assegurados por outro ator, o discurso de externalização de custos da Uber pode
ser inviabilizado, afastando possibilidades de efetivação desse indivíduo.
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