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A Materialização do Ciborgue Neoliberal e do  

Espírito Empreendedor no Jogo “Cozinha Cascuda” 1 

Thayane de Souza Henriques2 

 
RESUMO: O artigo reflete o neoliberalismo enquanto produtor de uma subjetividade 
específica: o empreendedor de si. Para tal, são abordadas as particularidades do sujeito 
neoliberal, bem como os valores reforçados pelas tecnologias digitais. O objetivo é entender 
como o jogo mobile “Cozinha Cascuda” colabora neste processo. Identificou-se que o 
aplicativo incorpora a lógica do empreendedorismo e a financeirização, influenciando na 
formação do homo agens, homem endividado e ciborgue.  
 

INTRODUÇÃO 

Foucault (2008) anuncia o neoliberalismo enquanto prática de governo, ou seja, meio de 

“racionalização da prática governamental no exercício da soberania política” (p.4), 

dependente da ética do empreendedorismo para a internalização de pressupostos estratégicos. 

Dentre os valores enraizados pelo neoliberalismo, a normalização do risco, o individualismo e 

a sociedade enquanto espaço de concorrência (DARDOT; LAVAL, 2016) garantem a solidez 

da nova racionalidade na arte de governar (FOUCAULT, 2008).  

Assim como a ética protestante, segundo Weber (2004), internalizou socialmente valores em 

benefício do capitalismo liberal, o neoliberalismo também conta com uma ética vital para seu 

funcionamento: o empreendedorismo. Assim como a ética protestante produziu a disposição 

para a acumulação da riqueza privada, legitimando-a, a ética do empresário de si legitima os 

valores neoliberais (DARDOT; LAVAL, 2016).  

Nesse cenário, a esfera digital é vital, uma vez que suas tecnologias, oriundas da ideologia do 

Vale do Silício (SCHRADIE, 2017), são conformadas institucionalmente de acordo com as 

visões de mundo que formam o cânone da agenda neoliberal. Em consequência, as 

tecnologias atuam na formação de uma subjetividade específica essencial para o 

funcionamento do neoliberalismo.  
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestranda do PPGCOM/UERJ. E-mail: thayane16@hotmail.com 
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Com base nesta realidade, o objetivo do trabalho é compreender como o sujeito neoliberal, 

imbricado cada vez mais às tecnologias de comunicação, materializa-se no jogo mobile 

“Cozinha Cascuda”. Essa proposta é relevante para refletirmos como as tecnologias reforçam 

diariamente uma subjetividade que mina possibilidades de resistência e torna planos 

alternativos ao neoliberalismo cada vez mais utópicos. 

Segundo a pesquisa SuperData, Wakka (2021) pontua o crescimento do mercado de jogos 

digitais em 12% em 2020. Os jogos mobile são protagonistas: mais rentáveis, conquistaram 

58% do faturamento do mercado. Como o objeto de análise está cada vez mais presente no 

cotidiano do sujeito, acredita-se que o “Cozinha Cascuda” atua também como agente de 

reforço dos valores neoliberais. 

 

NEOLIBERALISMO: RAZÃO DA SOCIEDADE PARA ALÉM DE UMA TEORIA 

ECONÔMICA 

[...] o neoliberalismo, antes de ser uma ideologia ou uma política economia, 
é em primeiro lugar e fundamentalmente uma racionalidade e, como tal, 
tende a estruturar e organizar não apenas a ação dos governantes, mas até a 
própria conduta dos governados. A racionalidade neoliberal tem como 
característica principal a generalização da concorrência como norma de 
conduta e da empresa como modelo de subjetivação (DARDOT; LAVAL, 
2016, p.17).  

Sob a perspectiva de Dardot e Laval (2016), considera-se o neoliberalismo a razão do 

capitalismo atual que, por meio da concorrência como princípio onipresente, impõe uma nova 

forma de governar, reorganizando todas os domínios da sociedade. 

Na medida em que o problema do neoliberalismo, segundo Hayek (2013), é o processamento 

de informações pelo indivíduo, Dardot e Laval (2016) o defendem mais como teoria da 

informação do que teoria econômica. Para os autores, o problema do conhecimento é central, 

pois é por meio de sua utilização de maneira proveitosa que se obtém vantagem competitiva. 

É pela comunicação que as informações circulam. Com a brutal competitividade e busca por 

conhecimento, as relações humanas passam a ser regidas sob a lógica individualista, mais 

constituídas por vínculos de interesse e contratos do que pela comunhão numa sociedade 

enquanto organismo coletivo (CRARY, 2014; DARDOT; LAVAL, 2016).  

Adaptando os indivíduos a essa realidade, o neoliberalismo atua também como teoria 
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psicológica do comportamento humano, sendo extremamente convincente (POIER, 2018). Ao 

depender da produção constante de uma subjetividade apropriada, pode-se pensar que o 

neoliberalismo atua como mentalidade imposta, reforçada diariamente pelo espaço digital.  

 

A IDEOLOGIA DO VALE DO SILÍCIO 

Segundo Barbrook e Camaron (1995), a Ideologia do Vale do Silício se formou na interseção 

de valores aparentemente antagônicos, constituindo o híbrido fundamentalismo de mercado: 

de um lado, o clima boêmio universitário, a contracultura e o movimento hippie criticando o 

Estado burocrático e ao autoritarismo; de outro, os militares e os neoconservadores com 

pensamento anticomunista, antiestatal e individualista. É nesse cenário que o neoliberalismo 

deslancha seus ideais junto ao desenvolvimento das grandes empresas de tecnologia, que 

assimilaram dois aspectos centrais da ideologia do Vale:  

1) A meritocracia que, pautada no individualismo possessivo e na lógica da 
concorrência empresarial, funciona como elemento estrutural da hierarquia empresarial. 

2) O solucionismo tecnológico (MOROZOV, 2018), que posiciona a tecnologia - no 
lugar do Estado, lento e burocrático, cada vez mais restringido pelas políticas 
neoliberais -como a forma mais eficiente de solucionar problemas. Morozov (2018) 
argumenta que as plataformas não são uma resposta à ineficiência do Estado, mas a sua 
causa.  

A tecnologia estabelece relações práticas com o sujeito ao se colocar como solução técnica, 

logo, neutra politicamente. Porém, argumenta Schradie (2017), o desenvolvimento simbiótico 

entre a internet e as tecnologias associado à ascensão do neoliberalismo e à ideologia do Vale 

mostra que, ao invés de instrumentos de liberdade, as tecnologias são técnicas de dominação 

perpassadas por valores que retiram a capacidade do Estado e das relações sociais de 

resolverem problemas.  

 

HOMO AGENS. HOMEM ENDIVIDADO. EMPREENDEDOR. CIBORGUE  

A identidade pessoal e social foi reorganizada para se conformar à operação interrupta de 

mercados e às redes de informação (CRARY, 2014). Emerge o homo agens (VON MISES, 

apud DARDOT; LAVAL, 2016) como sujeito construtor de situação proveitosas. Vivendo 

numa sociedade enquanto mercado, onde todos são empresas de diferentes portes competindo, 
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torna-se empreendedor (DADORT; LAVAL, 2016). Nessa jornada, o homo agens se trata 

como empresa a ser administrada, valorizando e administrando o seu capital da melhor forma. 

Individualista, adere à lógica da meritocracia em busca de posição privilegiada 

(LAZZARATO, 2017).  

Na visão de Dardot e Laval (2016), o mercado processa a formação de cada sujeito, sendo o 

espaço de descoberta e aprendizado que naturaliza a aceitação do risco e do fracasso pelo 

home agens. Nesse cenário, surge também o homem endividado. Na sociedade de controle, “o 

homem não é mais o homem confinado, mas o homem endividado” (DELEUZE, 2010, 

p.228). De acordo com Lazzarato (2017), com o neoliberalismo, o capital financeiro ganha 

protagonismo frente ao industrial e articula a vida social ao garantir a fluidez dos créditos 

(dívidas) pelo mundo. O homo agens, para empreender, contrai dívidas e se imbrica 

infinitamente ao capital financeiro por meio, principalmente, do crédito.  

A plataformização fortalece o neoliberalismo como modo de vida uma vez que a sociedade se 

torna inextricavelmente associada às plataformas (DIJCK ET AL., 2020). Penetrando o 

cotidiano e as relações sociais, o modo como construímos nossa subjetividade é intimamente 

relacionado à tecnologia. Desse imbricamento, emerge o ciborgue “como organismo 

cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e também 

uma criatura de ficção. Realidade social significa relações sociais vividas, significa nossa 

construção política mais importante [...]” (HARAWAY,  2016, p. 36). O ciborgue, 

especificamente neoliberal, é um agenciamento específico homem-máquina que se acopla, de 

inúmeras formas, à tecnologia informada por valores neoliberais.  

 

METODOLOGIA 

Em busca do objetivo proposto, foi realizada a revisão da literatura com caráter exploratório a 

fim de compreender o neoliberalismo e seus valores que conformam a subjetividade 

neoliberal. A partir disso, empiricamente, realizou-se o estudo de caso do aplicativo mobile 

“Cozinha Cascuda”, jogado por trinta dias consecutivos. Pela observação e análise da 

arquitetura estrutural do jogo, de seus recursos e anúncios ofertados, detectou-se de que 

formas o “Cozinha Cascuda” materializa o sujeito neoliberal. Ao final do trabalho, foram 

expostas considerações sobre a temática à luz de algumas consequências políticas e sociais.  



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

884 

 

COZINHA CASCUDA: EMPREENDEDORISMO 

“Cozinha Cascuda” é um jogo mobile desenvolvido pela Tilting Point. Disponível na App 

Store e Google Play, baseia-se no desenho “Bob Esponja”. O jogo é um protótipo da 

sociedade neoliberal ao ter como fundamento o empreendedorismo. O “Cozinha Cascuda” 

envolve o usuário permitindo que ele se torne empreendedor e administre seu restaurante. São 

simuladas situações que exigem tomada de decisão do jogador num certo contexto. Caso 

obtenha sucesso, ele adquire novos empreendimentos para administrar. 

Uma característica do homem neoliberal é a quase obrigação de aproveitar uma situação que 

pode gerar lucro, já que o mundo é repleto de oportunidades de lucro e riscos de fracasso 

(HAYEK, 2013). O jogo replica essa realidade com a “Correria do almoço”. Aparecendo 

ocasionalmente, o jogador se sente compelido a aproveitar a oportunidade, em que, durante 

algumas horas, o restaurante fica mais movimentado, tornando possível o ganho de vários 

benefícios.   

Essa estratégia é aplicada pelo Zone Power do aplicativo Lift (POIER, 2018): o motorista do 

Lift durante o Zone Power - momento em que o aplicativo oferece bônus para quem realizar 

corridas em sequência -, mesmo cansado, continua dirigindo para lucrar mais. Em tempos 

onde a disponibilidade absoluta é exigida (CRARY, 2014), esses recursos, estrategicamente, 

mantém o usuário conectado por mais tempo, seja jogando no “Cozinha Cascuda” ou 

dirigindo no Lift, pela promessa de lucro. A culpa é gerada naquele que recusar a proposta 

temporária, porque, como explica Poier (2018, p.29, tradução nossa): “é difícil dizer não, não 

porque você realmente precisa do dinheiro, mas porque você foi ensinado a vida toda que 

quando a oportunidade bate à porta, você precisa aproveitá-la, como um bom sujeito 

neoliberal”. 
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Figura 1: – Correria do almoço 

 

Fonte: printscreen do aplicativo Cozinha Cascuda (2021) 

 

O “Evento do food truck” é outro recurso que incorpora um valor que vive em simbiose com o 

neoliberalismo: a aceitação do risco (DADORT; LAVAL, 2016). Caso o usuário ganhe o 

desafio, ele recebe prêmios, caso fracasse, perde todos os níveis conquistados até então. Essa 

mentalidade é essencial, pois, quem tem medo do fracasso adota postura econômica 

conservadora e não empreende, prejudicando a expansão do mercado financeiro. 

Retomo o argumento sobre neoliberalismo atuar psicologicamente no comportamento. Esses 

recursos materializam o jogador enquanto homo agens, influenciando-o a agir de forma 

específica: 1) aproveitando as oportunidades que aparentam ser imperdíveis, 2) aceitando, 

para tal, o risco, elemento estrutural da subjetivação neoliberal, e, com isso, 3) permanecendo 

o maior tempo possível conectado. 

 

COZINHA CASCUDA: FINANCERIZAÇÃO 

Bryan e Rafferty (2014) argumentam que financeirização é o processo em que as técnicas do 

mercado financeiro são cada vez mais aplicadas aos domínios da vida cotidiana, mediando 

relações entre indivíduos e processos sociais. Encrustado no neoliberalismo, a financeirização 

é aplicada na arquitetura do jogo, baseado em dinheiro “virtual”. O mercado financeiro vira a 

realidade do aplicativo, que possui o cupom cascudo, o siri-dólar, a gema e a moeda. Com 

esses tipos de dinheiro virtual, o jogador pode 1) investir na decoração do restaurante; 2) 
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aprimorar os equipamento de cozinha; 3) investir na qualidade dos produtos e 4) melhorar as 

habilidades dos funcionários. E como conquistá-los? De duas formas: a mais fácil, 

comprando-os na loja virtual e, a mais difícil, adquirindo-os gratuitamente. As formas 

“gratuitas” são incapazes de gerar a quantia necessária de dinheiro virtual para passar da 

maior parte das fases. Torna-se tentador para o usuário comprá-lo com dinheiro real. 

Figura 2: – Loja virtual de gemas e impulsionadores 

 

Fonte: printscreen do aplicativo Cozinha Cascuda (2021) 

 

COZINHA CASCUDA: ANÚNCIOS 

“Cozinha Cascuda” é mercantilizado pelas compras virtuais de itens e por meio da receita de 

anúncios. Diariamente, as propagandas que mais aparecem são de aplicativos do mercado 

financeiro e  cursos voltados aos profissionais. Ilustro o primeiro tipo anúncio com a “Ripio” - 

empresa digital que materializa o mercado financeiro ao permitir a circulação livre de crédito 

de forma prática pelos serviços oferecidos: investimentos e compra de moedas digitais. Um 

ponto relevante é que a oferta aparece para todos que estejam jogando, o que permite qualquer 

um participar do mercado financeiro. A exibição desse anúncio influencia na formação do 

homem endividado (LAZZARATO, 2017), lembrando o jogador de permitir o capital 

financeiro entrar em sua vida. 

O segundo anúncio é representado pelo curso Brasas. Na propaganda,  saber a língua inglesa é 

requisito básico de um currículo, verdade absoluta para quem deseja o sucesso. Além do 
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Brasas, cursos no exterior são oferecidos sob o discurso “impulsione sua carreira”. Em ambos, 

o objetivo é lembrar que, como empreendedor de si, o jogador deve investir em seu capital 

humano para obter boas oportunidades num mundo competitivo. 

A ideia neoliberal que escorre para o jogador, implicitamente materializada nos dois anúncios, 

é claramente resumida por Dardot e Laval (2016, p. 201):  

cada sujeito foi levado a conceber-se e comportar-se, em todas as dimensões 
de sua vida, como um capital que devia valorizar-se: estudos universitários 
pagos, constituição de uma poupança individual para a aposentadoria, 
compra da casa própria e investimentos de longo para em títulos da bolsa 
[...].  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a plataformização (DIJCK ET AL., 2020) e a financeirização (BRYAN; RAFFERTY), 

aplicativos como o “Cozinha Cascuda” tornam-se poderosos artefatos para o neoliberalismo 

operar enquanto racionalidade producente de uma subjetividade (FOUCAULT, 2008; 

DARDOT; LAVAL, 2016). O objetivo do jogo e sua arquitetura geral, seus recursos, como o 

“correria do almoço”, seus tipos de dinheiro virtual, sua estratégia de recompensa por metas, 

seus anúncios sobre o mercado e investimento em capital humano convergem para a 

materialização do sujeito empreendedor de si, ciborgue e cada vez mais afundado na lógica do 

mercado financeiro, disposto a aceitar riscos e dívidas.  

A realização deste trabalho nos permite pensar em consequências políticas e sociais relevantes 

deste cenário. Desejo destacar algumas que me parecem urgentes.  

Como afirmam Dardot e Laval (2016, p.34): “o neoliberalismo é precisamente o 

desenvolvimento da lógica do mercado como lógica normativa generalizada, desse o Estado é 

o mais íntimo da subjetividade”. Nesse cenário, o Estado deve ser presente apenas como 

empresa a ser administrada, como um instrumento neoliberal que empurra a sociedade no 

mercado financeiro. Como consequência do poder reduzido do Estado, o sujeito, 

desamparado, submete-se à condições, desde trabalhos precários até a contração de dívidas 

impagáveis, que não admitiria caso estivesse garantido pelo Estado.  

Cada vez mais, pelo solucionismo tecnológico (MOROZOV, 2018), a plataforma digital se 

apresenta como solução técnica, não política e ideológica, para problemas sociais. O Estado e 
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a política recuam enquanto a tecnologia é fornecida como inovação e melhor forma de ajudar 

a sociedade. Consequentemente, ao meu ver, a extrema direita, seu conservadorismo e a 

restrição de deliberações políticas coletivas entram no cenário político. Interpretada como 

problema ao ampliar a atuação do Estado, ou seja, a esfera política sobre a esfera do mercado, 

a democracia é um possível obstáculo a ser suprimido em favor do crescimento econômico e 

tecnológico. Os políticos de extrema direita, ao invés de mobilizar a população e o Estado 

para tomada de decisão, reforçam a eficiência da tecnologia (MOROZOV, 2018).  

Sob o discurso da meritocracia neoliberal, o sujeito atinge seus objetivos à custa dos outros. A 

desigualdade é camuflada, enquanto a competitividade inibe a solidariedade com o próximo. 

Com isso, como denuncia Deleuze (2010, p. 228), seja liberal ou neoliberal, “o capitalismo 

manteve como constante a extrema miséria de três quartos da humanidade, pobres demais 

para a dívida, numerosos demais para o confinamento [...]”.  

Enquanto a ideologia neoliberal for a base de nossa sociedade conectada, a mesma 

permanecerá composta por indivíduos isolados e individualistas, incapazes de reconhecer a 

importância de seus papeis enquanto sujeitos sociais. Banhados por ideais antidemocráticos, 

imaginar um despertar político parece impossível. Em busca de solidariedade, igualdade e 

liberdade para além de empreender, precisamos sonhar, descolonizando e re-politizando a 

sociedade. Ainda há esperança de resistirmos à expansão desse sistema que tem nos levado ao 

colapso, esboçarmos novas possibilidade e, como sonha Crary (2014), retomarmos a utopia de 

um mundo compartilhado numa democracia participativa. 
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