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VESTÍGIOS DE FOUCAULT NO JOGO POP DE SPIELBERG: 

A APRESENTAÇÃO DE WADE WATTS 
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Resumo: Há categorias de filmes capazes de absorver a atenção e influenciar os mais 
diversos grupos e faixas etárias. O presente artigo se propõe a analisar como a 
introdução do filme Jogador Nº 1 (Ready Player One, Steven Spielberg, EUA, 2018) 
adota essa prática ao incorporar elementos marcantes da cultura pop do final do século 
XX. Se o título, baseado no romance de estreia de roteirista Ernest Cline, remete ao 
gênero ficção científica presente nos jogos eletrônicos, a produção ultrapassa a 
narrativa previsível. Entrelaçada a questões mundanas como disputas pelo pódio e 
enriquecimento, a diversidade desponta como o grande tema. As diferenças 
ultrapassam os loucos, homossexuais e prisioneiros abordados na obra de Michel 
Foucault, para convidar a sociedade do século XXI à importante reflexão, sob a ótica 
do autor, sobre a estética da diferença em meio à explosão de párias, ou como 
proponho demonstrar, o movimento em direção à convergência de individualidades. 
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Introdução 

Hollywood parece ter descoberto o fascínio que o futuro próximo-distante 

exerce sobre mentes prontas a embarcar numa ficção a alguns passos da realidade. 

Como as pilhas cinzentas apresentadas de Columbus, Ohio, num distante ano de 2045, 

e suficientemente próximas da realidade distópica dos complexos habitacionais 

populares de 2018. A aproximação revela drones, muitas antenas e nenhum tijolo.  

O que à primeira vista assemelha-se a edifícios vem a se revelar estruturas 

metálicas destinadas a empilhar moradias: containers para chamar de lar. Os 

personagens parecem viver em um mundo ficcional. Deslocam-se escorregando em 

tubos ou cordas, caminham em ruas entulhadas de sucata, a atmosfera é turva. Nada se 

afigura relevante. Usando óculos panorâmicos, pessoas depositadas nas pilhas reagem 

a algo que escapa à tela. Ali, a vida acontece em outra dimensão. 
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Qualquer semelhança com a sociedade conectada da década de 2010 é 

prontamente dissipada na primeira fala do protagonista. Wade Watts sai de seu lar para 

nos apresentar seu bairro: “Eu nasci em 2027, depois da falta de glucose de milho e do 

quebra-quebra da banda larga”. Se a descrição soa devastadora, as consequências são 

ainda piores: “depois que as pessoas desistiram de resolver os problemas e só 

sobrevivem”. A conectividade tal qual é conhecida em 2018 não sobreviveu, assim 

como os pais do personagem. O passado se provou efêmero. 

“Hoje em dia,a realidade é uma decepção. Todo mundo está procurando um jeito 

de fugir”. Em meio a equipamentos instalados entre o que pode ser chamado de um 

ferro-velho a céu aberto, ele anuncia ao espectador o ídolo de sua realidade distópica: 

“E é por isso que o Halliday é um herói para nós. Ele mostrou que a gente podia ir 

para algum lugar sem sair para lugar nenhum”. Valendo-se da tecnologia digital e 

alguns acessórios de realidade aumentada, o estado de desilusão coletiva propicia o 

surgimento de uma nova relação com o próprio tempo (Imagem 1).  

 

 

Imagem 1 – A realidade digital de Wade Watts. Jogador Nº 1, 00:03:13 

 

Ele continua a apresentação: “Você não precisa de um destino quando corre 

numa esteira omnidirecional com subcamada sensorial de pressão quadrifônica”. 

Como se tudo já tivesse sido vislumbrado, elucidado e organizado, decreta a salvação: 

“James Halliday enxergou o futuro e o construiu. Ele nos deu um lugar para ir. Um 

lugar chamado Oasis”. O presente se tornou digital.  
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Não há ironia na voz de Wade. Genuíno representante da cultura vigente na 

década de 1980, o rapaz encarna a transição entre o fim da idade industrial e o início 

da idade da informação. Seus cabelos nem lisos nem crespos adornam a imagem do 

jovem no ano de 2045 e suscita a questão: seria essa caracterização um indicativo do 

início do fim dos séculos de domínio da moda (Lipovetsky, 2009)?  

A sequência de cenas de abertura exibe a divergência anatômica, etária e racial 

de personagens conectados com a própria moda. Estaria surgindo, na atmosfera turva 

da ficção de Steven Spielberg, uma sociedade digital de desiguais progressivamente 

insensível (Foucault, 2012)? Como esse contexto se revela na introdução de Jogador 

Nº 1? Embora persistam diferenças exteriorizadas, este artigo propõe a ocorrência de 

uma convergência de comportamento, a denunciar os desejos que os motivam a 

colocar os óculos e jogar.  

 

Oasis de Spielberg 

O jogador inicia sua jornada entre raios azuis e vermelhos. Numa aproximação 

pelo espaço sideral, algo como viagem ao centro do cenário de um videogame, em 

voice over Wade define o Oasis: “um lugar onde os limites da realidade são sua 

própria imaginação. Você pode fazer qualquer coisa”.  

A imagem e as palavras dirigidas ao Oasis remetem ao Minecraft World: um 

jogo que não se pode ganhar. Jogar significa inventar um mundo a partir dos blocos 

disponíveis. Mas não se tratam de blocos quaisquer. O videogame invocado ao filme 

faz parte do passado de gerações de usuários e a manipulação envolve recordações, 

sensações e expectativas. A imaginação determina o resultado. Ao invés de 

competição entre jogadores, há um mundo em construção.  

“Ir para qualquer lugar”, continua ele, enquanto estraçalha objetos numa menção 

a Hurricane Hang Gliding. Assim como no minigame em que Marie precisa evitar 

redemoinhos e trovões para atingir a linha de chegada, o usuário dos óculos se vê 

envolvido numa sequência de aventuras como surfar em ondas gigantescas, esquiar 

entre pirâmides, escalar montanhas com o Batman. As possibilidades refletem a 

vontade de se fazer conhecer, e se impõe à sucessão de imagens e ideogramas. Ora 

representando um cassino com dimensões de planeta, ora mencionando casamentos e 

motéis, as alternativas querem ser consideradas. 

“As pessoas entram no Oasis por todas as coisas que podem fazer, mas elas 

ficam por todas as coisas que podem ser. Alto, bonito, assustador, de outro sexo, de 
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outra espécie, gente, desenho animado, você escolhe”. Toda a estranheza do mundo 

descrito por Gilles Lipovetsky desfila sua diversidade na tela. Numa releitura do efeito 

da ausência do Estado e de classes, surge uma sociedade digital em que cada individuo 

é o personagem que desejar.  

Nesse contexto, o diretor Steven Spielberg espalha referências da cultura pop 

(Imagem 2). O personagem Gundle da ficção fantástica The Lord of the Rings 

(Tolkien, 1954-55), o robô gigante que dá nome a série de mecha animes Mobile Suit 

Gundam (機動戦士ガンダム, Yoshiyuki Tomino, 1979), Chun-Li e Ibuki do 

videogame Street Fighter (1987), o tiranossauro da obra Jurassic Park (Steven 

Spielberg, 1993). 

 

 

Imagem 2 – Referências a cultura pop. Jogador Nº 1, 00:04:41 

 

Se tudo se torna possível para si e para o outro, o estranho se torna regra e ser 

diferente a normalidade. Não há categorias, há indivíduos definidos por suas 

preferências que, por sua vez, reinventam seu universo social (Lipovetsky, 2009). Para 

usufruir da diversidade do Oasis, não é necessário obedecer a regras, basta atitude e 

saber o que se quer. De resto, é ter habilidade para conquistar moedas e dedicação para 

conseguir os acessórios que definem quem é você.  

 

A distopia de Wade Watts 

“Eu não sou o pior que você já viu” canta David Lee Roth na trilha sonora 

‘Jump’ (Van Halen, 1984) que acompanha o protagonista nas sequências rápidas de 
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sua casa ao Oasis. “Eu me levanto e nada me faz cair” diz a música, dando tom ao 

personagem. “Está difícil para você? Eu tenho visto o pior por aí”. Órfão, Wade define 

o presente como uma decepção. Do latim deceptione, o termo remete a uma mentira 

ou surpresa desagradável, uma desilusão, um desengano.  

Todavia, para se falar em mentira, é preciso entender o que é verdade. Numa 

perspectiva crítica, ela nos mantém circunscritos à expectativa gerada pela repetição, até 

a compreensão de que o pensamento analítico a reedita. O discurso da verdade incorpora 

o poder e o perigo, a repetição e a renovação sob a luz de quem a percebe (Foucault, 

2014). Assim como a decepção costuma provocar um sentimento de tristeza ou mágoa, a 

despeito de se reconhecer numa realidade indesejada, Wade Watts envereda por outra 

vertente. Enquanto a música explica: “E eu sei, Baby, como você se sente”, ele introduz 

o sentimento, o olhar para o outro e revela: “Você tem que se defender com os punhos 

para chegar ao que é real. Você não consegue me ver aqui de pé”? 

Numa releitura da ciênciado olhar, do observar inaugurada pelos ingleses na 

virada do século XVI, Spielberg inicia seu próprio discurso sensível à diferença. 

Homens e mulheres, idosos e crianças, enquanto desfilam nos quadros que antecedem 

a colocação dos óculos de acesso ao mundo virtual, enunciam a normalidade com que 

ele se refere aos jogadores do Oasis.  

Afinal, todos estão lá pela vontade de uma nova forma de saber seu tempo. Se 

chegam à dimensão virtual por todas as coisas que podem fazer, os loucos, 

prisioneiros e homossexuais encerrados na obra do filosofo Michel Foucault 

encontram, na sociedade estendida pretensamente insensível do jogo de Halliday, um 

lugar isento de interditos onde são livres para serem o que quiserem ser.  

O passaporte da liberdade consiste em criar um personagem que permite ao 

jogador existir no mundo virtual: um avatar. Originária do sânscrito, a palavra avatar 

se refere a uma manifestação corpórea. Se em várias religiões é atribuída ao corpo, 

humano ou animal, de “um deus na terra”, desde 1980, o termo designa a 

personalização do usuário dentro do computador, em aplicativos e jogos eletrônicos.  

Como uma transcendência da própria imagem, a pessoa real se torna um deus 

virtual. O jogador pode escolher ser mais alto como O Gigante de Ferro (The Iron 

Giant, Brad Bird, 1999), adquirir a beleza de Lara Croft do videogame Tomb Raider 

(1996), parecer assustador como Fred Krueger da série de filmes de terror A Hora do 

Pesadelo (A Nightmare on Elm Street, Wes Craven, 1984). Pode ainda mudar de sexo 

se seu namorado começar a jogar The Legend of Zelda (1986), deixar de ser humano 
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para ser um alienígena na película Alien (Ridley Scott, 1979), animar a série televisiva 

Sonic the Hedgehog (John Grusd, Dick Sebast & Ron Myrick, 1993-94) sem 

redesenhar sua realidade.  

O avatar de Wade se liberta da decepção para, como no videoclipe Thriller (John 

Landis, 1983) de Michael Jackson, explorar com passos cadenciados a realidade 

virtual do Oasis, tornar-se o Parzival (Imagem 3) e, na fivela do cinturão, evocar os 

poderes dos gatos alienígenas Thundercats (Ted ‘Tobin’ Wolf, 1989).  

 

 

Imagem 3 – Parzival, o avatar de Wade Watts. Jogador Nº 1, 00:05:07 

 

Mas os ideais estampados no corpo escolhido não se mostram suficientes para 

livrá-lo da distopia que o cerca. “Tirando dormir, comer ou ir ao banheiro, o que as 

pessoas querem fazer elas fazem no Oasis. E como está todo mundo aqui, é onde a gente 

se encontra e faz amigos”. Quase como um desabafo dessa comunidade a desfilar sua 

individualidade, o garoto órfão revela a vontade de se relacionar. Seu melhor amigo está 

no planeta Dowe, “o lugar mais perigoso do Oasis”. Melhor amigo, “mesmo que nunca 

tenham se encontrado no mundo real”, ele diz, em referência à dimensão em que se pode 

lidar com necessidades fisiológicas como se alimentar e evacuar.  

Bombas, fuzis, saibros de luz, o perigo iminente por todos os lados. Parzival 

abandona as sutilezas introdutórias e adentra ao planeta vermelho constantemente em 

chamas. Lá muitos perdem vidas e alguns poucos se apropriam de suas moedas e 

artefatos. Mesmo onde se pode escolher o que ser e fazer, a disputa pelo poder e 

enriquecimento parecem nutrir o ser humano por trás do avatar e lançá-lo à guerra.  



171 
 

Mais que um lugar onde se gostaria de estar, numa referência ao videogame 

Mortal Kombat (1992), o planeta Dowe representa um lugar onde se está quando é 

preciso. O poder que emana de cada avatar enfrenta o divino presente no avatar logo à 

frente. Na distopia digital de Wade Watts persiste a disputa, o combate, a destruição.  

Mas Cline insere em seu roteiro uma sequência destinada a desmentir a 

veracidade absoluta dessa afirmação: combatente destruído, amigos em perigo, um tiro 

de fuzil em direção à ameaça alheia. Há vestígios de solidariedade. Talvez a sociedade 

não seja tão insensível, nem Foucault completamente certo em suas reflexões sobre o 

futuro das relações sociais (Foucault, 2012). Em meio ao caos da caçada de artefatos e 

moedas, ocorrem comportamentos colaborativos.  

 

O jogo de Halliday 

 Ao entrar no Oasis, as pessoas se deparam jogos familiares: Pacman, Pyramid, 

Asteroids, Adventure. O objetivo é evocar memórias, arrebatar a atenção e só então dar 

inicio ao jogo por trás dos jogos. “O Halliday encheu Oasis de coisas poderosas 

largadas ao acaso para que qualquer um com habilidade pudesse vencer”. Assim, adota 

a meritocracia como antídoto para a exclusão. Se é verdade que a habilidade pode ser 

uma forma de reagrupamento, o fato é que todos podem treinar, fazer a diferença e 

melhorar seu desempenho.  

 “Combates mortais e caçadas de artefatos são ótimos para conseguir moedas, 

mas dependendo do nível de armaduras são arriscados”. As moedas adquiridas no 

mundo virtual permitem adquirir, no mundo real, acessórios como luvas e roupas com 

as quais o jogador sente o que seu avatar está sentindo. Como efeito, o jogo ultrapassa 

a fronteira meramente digital. 

Ao dispor acessórios ao alcance de seu desempenho, o jogo possibilita a párias 

reagruparem-se do lado dos vencedores: “Aqui, todo mundo começa igual. Mas 

quanto mais moedas, mais você sobe de nível. Se você morre, seu avatar pode 

recomeçar, mas sem seus itens.” As portas enfim se abrem. Para todos é dada a 

oportunidade de recomeçar. 

“Oasis foi a criação do Halliday. Ele e o sócio Morrow lançaram o primeiro 

Oasis em 2025. Foi um sucesso instantâneo e os dois ficaram muito ricos. Mas o 

Morrow sai de cena depois de alguns anos.” Afinal, as pessoas amavam o Halliday: 

“Adoravam tanto ele quanto a sua criação”. Sua fala, durante o evento de lançamento 

dos óculos de acesso ao Oasis traduz sua maneira de lidar com as pessoas e as coisas: 
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“É melhor a gente parar de falar e começar a mostrar. Colocando a mão debaixo do 

assento” – pequena pausa – “vocês vão ver que não tem nada aí. Nós vamos entregar 

um para vocês agora”. Assim como René Magritte afirmava “isto não é um cachimbo” 

(Foucault, 2014), Halliday afirma: os óculos não mostrarão o que vocês não 

conseguem ver. 

Esse estado de brincadeira entre a representação e a expectativa das pessoas 

reina em toda criação de Halliday. Se Klee e Kandiski subverteram as regras de 

subordinação da representação, Spielberg recupera o discurso de Foucault, e com ele 

destila ironia e sagacidade revestidos de ingenuidade na película.  

Ali, uma garota tímida de Ohio pode adotar o vermelho das memórias tunisianas 

de Paul Klee. Ou esconder-se, sempre de costas, como o homem de chapéu coco de 

Magritte. E o lugar onde se envolve, confunde e seduz as pessoas não poderia ter um 

nome mais sugestivo do que Oasis. 

Por similitude, o nome deveria ser associado a uma região pequena no deserto 

onde há água, calma e bem-estar. Mas o filme afasta texto e imagem e se aproxima, 

por semelhança, do jogo virtual com todo seu sentido de vida, limitação e 

transitoriedade inferida à trajetória dos usuários.  

Se no Oasis não é possível beber água, lá é possível embriagar-se de vida. Os 

jogadores podem se refugiar da decadência e se portarem como super-heróis. O 

universo virtual oferece opções onde antes só havia desertos. Porém, ainda é tudo 

transitório. Cedo ou tarde, todos precisam voltar. 

Parzival não tem pressa de retornar, ele tem esperança: faltam dez minutos para 

a próxima corrida começar. Desde que, em 7 de janeiro de 2040, Halliday morreu, o 

jogo é outro. “O que ele deixou mudou tudo”, Wade Watts explica em sua última fala 

em voice over, a partir de agora protagonizada por seu ídolo.  

Enquanto a tela exibe a cena do caixão, em que Halliday se senta, tira as moedas 

dos olhos e fala diretamente ao público: “Se você está vendo isso é porque eu morri. 

Antes de eu morrer, eu criei o que nós da indústria chamamos de easter egg: um 

objeto escondido num jogo que dá poderes especiais a quem conseguir descobri-lo”. 

 Assim como Foucault recorreu aos alicerces da idade clássica para discorrer 

sobre a loucura (Foucault, 1978) e resgatar a dignidade dos segregados, o personagem 

do romance de Ernest Cline se utiliza de elementos da cultura pop da sociedade a que 

se dirige para incitá-los a participar. “Pule” repete a música de Van Halen: “é melhor 

você pular e ir em frente”.  
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Na linha de largada para a corrida, Parzival embarca no DeLorean que levou 

Marty McFly De Volta para o Futuro (Back to the Future, Robert Zemeckis, 1985). 

Estão a postos o Mach Five de Speed Racer (Lana & Lilly Wachowski, 2008), o 

Pursuit Special de Mad Max (George Miller, 1979), o Batmobile de Batman: O 

Retorno (Batman Returns, Tim Burton, 1992) e a moto do anime Akira (アキラ, 

Katsuhiro Ôtomo, 1988). Halliday conseguiu juntá-los. No desejo, na atitude, na linha 

de largada (Imagem 4). 

 

 

Imagem 4: A corrida. Jogador Nº 1, 00:10:59 

 

Conclusão 

Apesar das possibilidades virtuais, o discurso não se revela o ajuste universal da 

distopia. Em algum momento, a pessoa por trás do avatar precisa assumir a frente do 

combate pela sobrevivência, reconhecer precariedades, e analisar o que Foucault 

chamou de “economia interna de um discurso” (Foucault, 2014). Olhar, reconhecer e 

ajustar a forma de agir. Nesse quesito, a escolha de Parzival o coloca em vantagem. 

Ele não sabe de sua militância pela flexibilidade. Mas é o que seu avatar insinua ao 

falar e agir, antes mesmo de explicitar: “Esse sou eu... Até eu querer mudar”.  

Ao afirmar: “A primeira pessoa a encontrar o easter egg que eu escondi em algum 

lugar dentro do Oasis vai herdar minhas ações da Gregarious Games, atualmente 

avaliadas em excessivos meio trilhão de dólares, e o controle total do jogo Oasis”, 

Halliday cruza os limites da competição virtual para modificar a realidade de sua 

empresa, do novo acionista, dos usuários do Oasis, pois será esse novo gestor, ainda 
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desconhecido, quem ditará as novas premissas de poder e riqueza a serem adotadas. Será 

que um dia o Oasis foi apenas um jogo de entretenimento? Até que ponto, desde o 

início, o que estava em jogo era a realidade de quem nunca se sentiu no jogo? Halliday 

se despede, seu avatar Anorak assume a cena para explicar os próximos passos.  

Talvez a melhor reposta para a questão esteja encalacrada na lógica dos setes 

discursos de um enunciado de Magritte, citada por Foucault para discorrer sobre como 

libertar a similitude da asserção da semelhança (Foucault, 2014): “Eu criei três 

chaves”, finaliza Anorak. Nada é uma chave, mas um jogo que simula a chave de um 

jogo: uma chave (projetada como se não fosse um jogo) que é o simulacro de uma 

chave de um jogo.  

Desde o início, Spielberg faz o jogo de convergência de Halliday, ao criar 

relações entre as pessoas e os objetos, geralmente ignorados. Ao abolir regras e 

conceder liberdade aos personagens, a trama os incitou à responsabilidade pessoal pelo 

destino coletivo que as pessoas julgam fora de alcance. Assim como Foucault 

demonstrou em suas reflexões como a história clássica absolveu certas loucuras ao 

denominá-las saber, a história contemporânea narrada nas imagens de Spielberg 

desdobra pré-conceitos e os dispensa. Não importa em que planeta se viva, que corpo 

se ocupe. Nas artes ou na guerra, a vontade agrupa, os valores dão sentido e as 

imagens, por vezes, podem dispensar pessoas. Mas a genialidade encarnada por 

Halliday nos alerta que as pessoas não devem dispensar o discurso, a relação, a 

convergência. Spielberg utiliza a fantasia para dialogar com Foucault. Suas chaves, 

como ficará evidente no decorrer da película, abrem portais da consciência, da 

transformação e da convivência. 
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