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Resumo 
A ‘quebra da 4ª parede’ no cinema acontece quando um personagem daquele universo fictício 
‘atravessa’ o que seria a 4ª parede imaginária que compõe a cena – a que divide filme do 
espectador. Algumas vezes, a identificação do indivíduo com a ficção é tanta que ele 
incorpora valores ao seu próprio ego. A partir do filme V de Vingança e do folclore de Guy 
Fawkes, este artigo tem como objetivo analisar como essa incorporação de símbolos ocorreu 
com o grupo Anonymous e como se deu a apropriação – subversiva? – da máscara de Fawkes 
por grupos de protesto. 
 
Palavras-Chave: Máscara; Identificação; Massa; Anonymous; Cibercultura. 
 
 
Abstract 
The ‘break of the fouth wall’ in the movies happens when a caracter of that fictitious universe 
‘breaks’ what is supposed to be the fourth imaginary wall that creates the set – the one that 
divides the movie from the spectator. Sometimes, the subject’s identification with fiction is so 
powerful that he introjects those values to his own ego. Taking the movie V from Vendetta and 
Guy Fawkes’ folclore, this paper aims to analize how this embodyment of symbols was made 
by the Anonymous group and how the apropriation – subversively? – of Fawkes’ mask by 
some protest groups happened. 
 
Keywords: Mask; Identification; Mass; Anonymous; Cyberculture.  
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0. Introdução 
 
Nossa proposta é pensar em um fenônemo que por vezes pode ocorrer quando se trata da 
influência da ficção e a identificação com personagens vividos pelo sujeito comum, obrigado 
a conviver com uma realidade nada extraordinária como os mundos da ficção – mesmo que os 
mais reais. Um fenômeno que muitas vezes pode ser confundir com outro mais comum e que 
remete mais ao narcisismo que uma identificação com os ideias tal como iremos trabalhar 
neste artigo. No entanto, cabe explicarmos um pouco de como funciona essa catexia narcísica 
antes de adentrarmos ao que nos propusermos com este paper. 
 
Quando um sujeito investe ‘energia’ em um determinado objeto, quando há catexia libidinal 
em um determinado objeto, ele passa a fazer parte de seu ego. Por exemplo: se um rapaz olha 
um chapéu em uma vitrine e sente que esse acessório lhe cairá bem, compra tal objeto e, como 
se espera, o utiliza. Não deixa de exibi-lo como a uma extensão de si, como uma auto-
amputação, se quisermos usar os termos de Marshall McLuhan. De certa forma, dependendo 
do quanto essa chapéu se torna ‘importante’ em suas ações, se ele acha que ficou mais bonito 
em uma foto, se as mulheres começaram a elogiá-lo ou se, simplesmente, ele acha que ficou 
melhor com ele e pronto, há uma catexia libidinal neste acessório, e ele passa a ser 
reconhecido parte do sujeito.  
 
Isso não é nada novo. Inclusive também não é novo que parte dessa catexia pode derivar de 
uma identificação com um personagem ou com um ator. Se o chapéu do exemplo acima for, 
digamos, o mesmo que o personagem Indiana Jones usa, o sujeito pode comprá-lo e, em 
devaneios fantasiosos – e supostamente ‘normais’ – essa compra pode fazê-lo se sentir mais 
viril, mais inteligente, depende do que ele extrair daquele personagem. Ele sabe que não pode 
ser Indiana Jones. Mas possuir um artefato como esse pode ser uma forma de seu princípio de 
realidade lhe dizer “olha, você não será como ele. Mas se comprar esse chapéu, pode se sentir 
um pouco melhor consigo mesmo”.  
 
Esse ‘narcisismo de indulgências’ é muito comum, especialmente no universo da ficção, mas 
não se resume a ela. Jogadores de futebol lançam moda com penteados exóticos, cantores 
usam determinadas marcas ou os personagens usam determinadas gírias que apelam para a 
identificação de seus fãs/consumidores, e eles logo lhes copiam. Isso não passa de uma forma 
consumista de narcisismo, no qual o que vale são as indulgências que o sujeito julga serem 
importantes anexar ao seu ego. Em nossa leitura, isso não tem nada a ver com a questão da 
quebra da 4ª parede. Isso é apenas uma forma narcisista de identificação.  
 
No entanto, há um outro fenômeno, o qual nos propusemos a analisar neste trabalho. Ocorre, 
eventualmente, do indivíduo introjetar em seu ego os ideais pregados por determinados 
personagens cuja identificação seja grande. É um processo não muito diferente da libido 
objetal. Mas aqui, ao invés de ser um objeto ou um trejeito, o que se introjeta é a ideia que o 
personagem emana, seus princípios e suas metas.  
 
Freud diferencia a libido do ego e a libido objetal basicamente colocando a primeira em um 
estágio narcísico, no qual o sujeito investe libido em seu próprio eu, e a segunda mais 
extremamente quando o sujeito está enamorado, no qual ele esvazia seu eu e investe toda a 
libido em um objeto (1914/1980). Posteriormente afirma que isso é uma saída do oprimido eu 
do sujeito para tentar redirecionar suas catexias libidinais para dentro do próprio eu e 
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satisfazer as exigências de seu aparelho psíquico (1923/1980).  
 
O que temos aqui, então, é o deslocamento de um investimento libidinal de um objeto – o 
personagem – para sua introjeção no próprio eu. Não uma introjeção do personagem per se, e 
si de seus ideais e convicções. Por isso esse fenômeno merece atenção especial. Se ele for 
compartilhado por um grupo, pode conter um forte estigma social. É uma forma narcisista que 
diz “eu também penso como esse personagem tão icônico; logo também sou inteligente e 
digno de investimentos”, pois introjeta um aspecto identificatório que diz “há um ideal do eu 
que você deve seguir; este é um traço”. 
 
O personagem em questão – no caso deste estudo, Guy Fawkes – funciona como um líder do 
grupo, um ideal do eu coletivo. Seu apelo e carisma permeia o imaginário como um sujeito 
que se rebela contra o autoritarismo governamental, algo que parece ter um apelo especial em 
nossos tempos de vigilância e crimes por compartilhar informações. O próprio personagem do 
filme parece seguir Guy Fawkes como um ideal do eu, ao fazer, na ficção, o mesmo que os 
grupos de protesto como Anonymous ou o Occupy Wall Street fizeram. Tudo através do que 
Freud chama de contágio (1921/1980), forma que uma ideia contagia um grupo por possuir 
uma forte expressão de seu emissor – o líder. E se o lema de V de Vingança é “você não pode 
matar uma ideia”, temos um forte contágio que ultrapassou os limites das telas.  
 
 
 
1. Psicologia de grupo e a semiose na massa 
 
Em Psicologia de grupo e a análise do eu (1921/1980), Freud estuda os fenômenos de 
identificação e hipnose do amor que as massas sustentam por seus líderes e compratilham 
entre si. Fazendo ao mesmo tempo uma crítica e uma ampliação das ideias propostas por 
Gustav LeBon (2005), um dos apelos imaginários que podemos conferir ao filme e que ecoa 
na psicologia de grupo é a exigência das massas em ter seus heróis fortes e até mesmo 
violentos (Cf. Freud, 1921/1980). Em V de Vingança, temos um vingativo anti-herói que não 
tem medo de matar aqueles que detém o poder e abusam desta situação com opressão e 
tirania. Nos voltar a um personagem como esse parece extremamente sedutor, e ficamos 
facilmente hipnotizados por suas atitudes. Pois elas falam de um bem que deve ser feito e 
indissociável da violência, o que, ao mesmo tempo, reflete nossos dois centros pulsionais: o 
erotismo em nossas pulsões de vida e a agressividade de nossas pulsões de morte.  
 
“A identificação esforça-se por moldar o próprio ego de uma pessoa segundo o aspecto 
daquele que foi tomado como modelo” (FREUD, 1921/1980: 116). A tendência das massas 
em introjetarem as identificações que permeiam o universo político e social é grande. Talvez 
por isso V de Vingança e Guy Fawkes nos falam tão alto, pois remetem à liberdade, talvez um 
dos grandes anseios da humanidade. E para difundir bem seus ideais, o líder deve ser sedutor 
e apelar para o investimento libidinal do grupo. Por estarmo nos referindo a um líder fictício, 
o que podemos fazer é introjetá-lo no eu e, no máximo, comprar uma indulgência que 
funciona como símbolo: a máscara de Guy Fawkes. Ao mesmo tempo que apela para uma 
anonimosidade ao cobrir o rosto do indivíduo e representar o grupo com um só ícone, 
simboliza os ideais difundidos por Fawkes. 
 
Fawkes – ou V – apelam para as massas pois tem um característica que Freud estudou sobre o 
narcisismo: a de que um sujeito é sempre atraído pelo narcisismo de uma outra pessoa 
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(1914/1980). O idealismo do líder pode ser entendido desta forma, como um sujeito narcisista 
que investe muito em seus próprios ideais. E a massa quer ser assim, independente se este 
carismático personagem as alimenta com verdade ou mentiras. Esta, aliás, é uma das 
características da massa: acreditar em simulacros e não se importar com a verdade, contanto 
que possam compartilhar de suas crenças e suas imagens. 
Mas o idealismo jamais seria alcançado com sucesso, segundo Le Bon, se ele não se 
manifestasse através de uma ideia absoluta e em sua forma mais simplificada o possível, 
representadas sob a aparência de uma imagem. Somente assim seria acessível às massas 
(LEBON, 2005: 55). As aparências são sempre apelativas e as imagens que evocam feitos 
acompanhados de lendas e espetáculos se apresentam quase tão reais quanto a realidade em si. 
Trazem consigo ideias simplificadas que devem adentrar o domínio inconsciente, segundo Le 
Bon, e isso levaria tempo. Ora, sabemos através da psicanálise que é no grupo que o sujeito 
obrigado a recalcar suas pulsões pode colocá-las pra fora, contanto que dentro dos limites do 
ideal do grupo. As pulsões violentas, por exemplo, que fomos obrigados a recalcar se unem 
aos ideias introjetados na parte inconsciente do eu – como sugeriu Le Bon – e, sob a 
permissividade do supereu grupal, podem ser finalmente satisfeitas (ao menos parcialmente). 
“The sentiments suggested by the image are so strong that they tend, like habitual 
suggestions, to transform themselves into acts” (LEBON, 2005: 61). 
 
O autor sugere que tudo que se manifesta na imaginação dos grupos se apresenta sob uma 
clara imagem que descarta explicações e são acompanhadas de fatos marcantes, como 
vitórias, milagres, uma grande esperança ou um crime (LEBON, 2005: 63). Mais adiante 
complementa: 

 
Words whose sense is the most ill-defined are sometimes those that possess the most influence. Such, for 
example, the terms democracy, socialism, equality, liberty, &c., whose meaning is so vague that bulky 
volumes do not suffice to precisely fix it. Yet it is certain that a truly magical power is attached to those 
short syllabes, as if they contained the solution os all problems. They synthetise the most diverse 
unconscious aspirations and the hope of their realisation. (LEBON, 2005: 99). 

 
 
A citação acima parece ser bem explicativa, mas cabe a nós acrescentarmos um importante 
fator psíquico a repeito do apelo inconsciente dessas ideias. Segundo a psicanálise, o pré-
consciente é um dos grandes reservatórios das imagens acústicas e é somente através dele que 
o conteúdo não-ideativo do inconsciente se manifesta. Se temos recalcados em nós 
sentimentos que são apenas manifestos de forma consciente se unidos às essas expressões 
verbais pré-conscientes, quando misturadas à esses termos vagos que Le Bon propôs e 
possíveis de manifestação em um grupo sob a permissão e influênia de um ‘Pai da Horda’, 
podem adquirir as mais apaixonadas ideologias. Talvez por isso, em conjunto com o que 
iremos destacar agora acerca da simbolização, seja um dos fatores principais dessa forma 
metaespetacular de ir mais além da 4ª parede e incorporar os ideias1

                                                 
1 Vale a pena tecer um comentário controverso aqui. Segundo Le Bon, os fatos lendários acabam tendo um apelo 
maior às massas. Lendas são construídas através do folclore, das narrtivas populares que podem, muito bem, ser 
exageradas ou subvertidas. Não se atesta a veracidade das ocorrências. Se os ideias de Guy Fawkes foram 
introjetados no personagem V que atua sob uma máscara, e se os grupos atuais de manifestação se inspiraram em 
V, temos, então, um grupo que se manifesta atualmente na realidade influenciada por um simulacro. O que o 
filme passa é, senão, apenas uma leitura dos fatos, como veremos adiante. Pode ser então que os manifestantes 
estão agindo sob a tutela de líder falso, que simula uma suposta situação, já subvertida inicialmente para as telas 
do cinema. Esse fato é interessante ser ressaltado para entendermos as dimensões dos fatos, embora, para o 
presente trabalho, o que importa na verdade é a influência da figura do cinema, ainda que esta figura seja 
influenciada por uma real.  

. 
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Valores, por mais vagos que sejam como Le Bon afirmou, sob uma representação imagética 
que evoca esses termos nos remete ao processo de semiose proposto por Charles S. Peirce em 
sua forma de símbolo. A máscara de Guy Fawkes virou um símbolo que carrega os ideais de 
liberdade, igualdade e democracia – para usar apenas os termos que Le Bon utilizou. Segundo 
Everaert-Desmedt (2011), a regra simbólica foi estipulada por uma convenção ou um hábito 
popular e não funcionaria sem uma réplica, um índice. Réplica nos remete de volta ao 
simulacro. Um símbolo é um índice replicado, é um acontecimento acompanhado de um ícone 
– traços e qualidades que possivelmente remetem a um objeto. Como todo símbolo, sua 
qualidade é imaterial e intangível, puramente convencional ou normatizada, o qual precisa de 
um certo ‘movimento social’ para ser criado. O signo existe, mas é necessário que ele 
represente algo para determinado grupo. Para um grupo sim, pois uma simbolização não pode 
ser individual. O símbolo é apropriado por um grupo e se um observador externo não 
conhecer bem os signos daquele determinado grupo, não compreenderá a questão simbólica.  
 
Uma máscara de Guy Fawkes ou do Batman, assim como uma bandeira de uma nação podem, 
em si, ser destruídas. Mas o símbolo sempre permanecerá, pois é quase impossível destruir 
um símbolo, uma representação ideativa. Sob sua representatividade icônica, temos os ideias 
de ambos os personagens supra-citados, em sua forma mais simples: enquanto pra V a 
máscara de Fawkes simboliza igualdade, liberdade e democracia, a do Homem-Morcego 
evoca os sentimentos de justiça, vingança e heroísmo. Estas palavras fluem quase que 
autocameticamente ao pensarmos nestes símbolos.  

 
 
 
2. O homem por trás da máscara 
 
Podemos dizer que Guy Fawkes faz parte do folclore bretão e suas dimensões imaginárias 
variam em aceitação ou condenação. Fawkes era um católico que fazia parte de um grupo que 
tramava a morte do rei James I, como uma forma de oposição ao protestantismo vigente na 
Grã-Bretanha no início do século XVII. Além disso, eram crescentes os conflitos entre os 
parlamentos ingleses e escoceses e a monarquia, sem contar os que advinham destas 
instâncias supremas e o povo. O plano forjado pelo grupo, conhecido como The Gunpowder 
Plot (O Plano da Pólvora) era colocar barris de pólvora por debaixo do parlamento e explodir 
quando o Rei ali estivesse. Fawkes foi o responsável por assegurar os barris no lugar e tomar 
conta para que ninguém soubesse. No entanto, no dia 5 de novembro de 1605, Fawkes foi 
preso e, sob tortura, confessou todo o plano e seus cúmplices. A maioria foi condenado à pena 
máxima aplicado por aqueles que cometiam crimes de traição à pátria, e foram hung, drawn 
and quartered (enforcados, arrastados e esquartejados).  
 
Desde então o dia 5 de novembro ficou conhecido como o dia do golpe da pólvora, no qual 
era uma reafirmação da igreja protestante sobra o catolicismo, além da comemoração de um 
povo a respeito da vitória da nação sobre um grupo anarquista que era contra a bandeira. A 
celebração era, a princípio, feita com muitos fogos de artifício e a queima de bonecos 
representando o papa, que logo se expandiu para outros traidores ingleses. Somente um  
tempo depois, já no século XIX é que historiadores atribuem a queima de Guy Fawkes. Por 
volta desta mesma época, há registro de crianças pedindo dinheiro nas ruas, tal como no 
halloween se pede bala, usando a máscara de Fawkes.  
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No entanto, há aí uma dualidade de sentimentos: por um lado, há o patriotismo burguês e a 
reafirmação da soberania da igreja protestante, um ato que é celebrado como o vencimento da 
pátria contra os traidores católicos. Por outro, há uma idelogia anarquista de libertação e que 
foi levado às últimas análises desta forma para os quadrinhos em V de Vingança. Não cabe a 
nós julgar nenhum dos dois lados deste folclore. O que cabe é extrairmos dos quadrinhos – e 
posteriormente do filme – o que foi extraído da história original (há várias músicas folclóricas 
sobre o tema, mas os versos mais conhecidos de todas elas são: “Remember, remember the 
fifth of november / The gunpowder treason and plot; / I know of no reason why the 
gunpowder treason / should not be forgot”). 
 
O que o autor Alan Moore extraiu disso tudo foi o tema da anarquia e da liberdade, da 
emancipação das massas sobre os absolutistas do poder. Situou a trama de sua graphic novel 
em uma Inglaterra pós-nuclear e ditatorial, no qual o governo manda e o povo obedece. Em 
meio à isso, surge uma figura usando a máscara de Guy Fawkes e buscando libertar o povo 
desta opressão. Seu plano maior é explodir o parlamento, tal como Fawkes deveria ter feito. 
No filme, este plano é bem sucedido na figura de Eve, uma jovem aprendiz do libertário.  
 
O grande impacto da história foi no cinema e, como mídia de massa, possibilitou o acesso de 
um público que antes era restrito aos fãs de revistas em quadrinhos. E a mensagem era clara: a 
máscara era um símbolo que carregava ideias anarquistas, no sentido de libertar o povo da 
ditadura e poder fazer com que a massa conheça um mundo inteiro de possibilidades que lhes 
foram veladas. Há uma questão de anonimosidade, que veremos mais tarde. Por ora, basta 
dizer que os ideais de liberdade e quebra de hierarquia era o que mais movia o personagem. 
Especialmente essas duas questões – a liberdade e o acesso do povo a todas as informações 
dominadas pelo governo – são os valores que mais estão vinculados à ideia da máscara. 

 
   Fig 1 - Guy Fawkes2

 
                      Fig 2 -  Hq                              Fig 3 -  Filme                               Fig 4 - Anonymous 

Ao contrários das celebrações de 5 de novembro que pintavam um Fawkes traidor da pátria, a 
história exalta esse lado libertário de Fawkes e o transforma em um anti-herói. O motivo de 
não esquecer da trama da pólvora era pelo fato de que havia alguém que foi morto por tentar 
anarquisar o domínio monarca, e era dito diretamente à massa. Tentar subverter o sentido do 5 
de novembro parecia ser algo um tanto simples: basta colocá-lo na mídia de massa o que, por 
si só, já é uma controvérsia enorme. Ora, se os ideias eram libertar um povo da manipulação e 
a mídia de massa é um dos maiores representantes destas formas de informação, utilizá-la 
para subverter um tema já celebrado pelo folclore – ou seja, pelas massas – parece um tanto 

                                                 
2  Ilustração feita por George Cruikshank no romance de 1840 de  William Harrison Ainsworth  chamado 
“Guy Fawkes” 
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subversivo em si. 
 

 
 
3. Anonymous 
 
O acesso à informação é um dos pontos colocados em pauta pela ascensão da internet e das 
comunidades virtuais, como um processo ativo de horizontalização dos processos de 
comunicação. Dentro do ambiente virtual, não só o movimento unilateral da mensagem - do 
emissor para o receptor – entrou em colapso como também os limites da produção cultural se 
mesclaram com a produção participativa. 
Para tratarmos da máscara do V de Vingança utilizada pelo Anonymous, precisamos recorrer 
à origem do movimento. 
 
O Anonymous surge no site 4chan3, um imageboard4

 

, criado por Christopher “moot” Poole, 
em 2003. Sua interface, por sinal bastante simples, se foca no debate a partir de imagens 
postadas pelos seus usuários do mundo todo, com o inglês como linguagem padrão. Além da 
interface simples e até antiquada de funcionamento que dificulta o próprio usuário a 
acompanhar o movimento do site, o 4chan tem dentre suas características o anonimato, e a 
não documentação: todo o conteúdo é criado pelos debates entre seus usuários, que não 
precisam de nenhum tipo de registro ou identificação. São todos anônimos por princípio, 
ninguém sabe quem está postando a não ser que o usuário se identifique com fotos datadas 
(timestamps) ou pelo tripcode (ferramenta que permite o usuário se identificar). 

Este anonimato, através da não presença de um registro ou cadastro, levou os usuários do site 
a se chamarem de “Anon” - abreviatura de anônimo - formando não só uma entidade comum 
a todos os membros, mas também  um senso de contingência: 

 
Focando não na pessoa, mas no ato, se torna a única maneira de se articular a comunidade: não o troll 
(provocação), mas o ato de provocar; não o palhaço, mas o ato da piada. Ao se voltar do substantivo para 
o verbo, há um melhor senso de experiência do usuário. Nós encontramos ações de outros, outros 
publicando imagens, digitando textos ou vagando pelo site [...] Através desta prevalecente interface 
anônima, repousa um profundo e único senso de contingência e alteridade, que desenvolve um espaço 
comum (ações não atribuídas, fonte dos memes, compartilhamento de estados de afetividade)  e 
simultaneamente um senso radical de outro5

 
. ( KNUTTILA, 2011) 

Dentre as diversas categorias que compõem o 4chan, uma é especialmente válida para 
tratarmos da máscara: o /b/, ou random - uma aba do site que não tem um tema específico e 
quase tudo é passível de ser postado ou comentado. Nesta seção, temos a máxima anônima 
que caracteriza o site, em pleno funcionamento; dentro os assuntos que aparecem no /b/, 
temos animações, quadrinhos, reclamações políticas, imagens pornográficas, drogas, 
denúncias e outros temas escatológicos.  
 
A partir da liberdade de expressão possibilitada pelas comunidades virtuais e potencializada 
pelo /b/, da interface anônima e da apropriação cultural de sentido que o imageboard 
apresenta,  temos os ingredientes necessários para que um movimento como o Anonymous 
seja construído. 

                                                 
3  www.4chan.org 
4 Fórum de imagens. 
5 Tradução livre. 
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A origem do grupo ocorreu a partir de um embate com a cientologia em 2008, onde a igreja 
resolveu censurar, retirando do ar, as apropriações feitas com  um vídeo de circulação interna 
da cientologia, com o ator Tom Cruise exaltando o privilégio de ser membro da cientologia. 
Os “anônimos” começaram a se estruturar e defender a liberdade de expressão e informação,  
agindo contra a igreja no que foi chamado de Operação Chanology, foram às ruas protestar 
contra a igreja utilizando máscaras do Guy Fawkes, e também agiram na rede derrubando e 
invadindo sites. Assim nasceu o Anonymous. 
 
Desde então, o grupo foi se tornando maior e mais conhecido, protestando e atacando 
empresas e sites que de alguma forma tentaram limitar a liberdade e o acesso a informação do 
grande público. Apesar da participação do Anonymous em protestos ativistas offline, ele 
mantêm sua origem fora dos olhares públicos, se estabelecendo como um grupo originalmente 
virtual que se reúne em canais de IRC6

 

 e que permite a qualquer um que se aproprie do seu 
nome em prol de alguma causa justamente pela sua “inexistência”. 

 
 
4. A subversão da máscara  

 
A origem da apropriação da máscara, aconteceu seguindo a mesma trilha de viralização dos 
memes no 4chan. A máscara de Guy Fawkes surgiu a partir do meme do Epic Fail Guy7

 

, um 
boneco de palitos com a máscara do Guy Fawkes,  que simboliza uma grande falha em uma 
determinada situação. Este meme surgiu em 2006, no mesmo ano do lançamento do filme, 
inicialmente, o boneco de palitos não utilizava a máscara, até que em setembro do mesmo 
ano, um tópico foi postado no 4chan onde o boneco encontrava uma máscara do Guy Fawkes 
na lixeira e então o meme se popularizou na mesma onda do filme. 

 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 

Fig. 5 -  Epic Fail Guy 
 
Curiosamente,  a relação entre a máscara do Guy Fawkes e o Epic Fail Guy não surge  dos 
ideais de liberdade e reação à opressão como nos quadrinhos ou no filme. O meme com a 
máscara se deu a partir da associação entre a falha de Guy Fawkes em consumar o seu 
levante. Vale ressaltar aqui, que alguns dicionários remontam a etimologia da palavra guy 
(companheiro), ao próprio Guy Fawkes ou à sua efígie. Por isso, o Epic Fail Guy possui uma 
tripla associação ao personagem histórico, ao filme e à máscara utilizada por ele. 
 
                                                 
6 Internet Relay Chat, um antigo protocolo de comunicação na internet. 
7 http://knowyourmeme.com/memes/epic-fail-guy 
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Somente com a consolidação do Anonymous e a popularização do personagem com o filme é 
que os ideais de liberdade começaram a ser levados em consideração na apropriação da 
máscara. Não se sabe se em protestos que criaram as bases do Anonymous - como o da 
cientologia - os ativistas utilizavam a máscara para indicar a “falha épica” que era a igreja, ou 
para ressaltar o protesto contra a opressão e pela liberdade. O que sabemos é que a máscara 
permite o anonimato a a exaltação aos ideais ativistas. 
 
O aspecto espetacular envolvendo a máscara e o Anonymous, nos remete a um outro grupo 
dos anos 60 em Amsterdã, o Provos8

O Anonymous, através da apropriação da máscara, age protestando a favor da liberdade de 
informação, ao mesmo tempo em que não assume uma ideologia radical e possibilita, num 
movimento contraditório, a reapropriação dos ideais do personagem expressos à grande massa 
pelo filme, sem perder o tom de humor. Um dos pontos curiosos a respeito desta relação, é 
que as máscaras vendidas e usadas pelos ativistas, são comercializadas pela Time Warner

 que, no ápice do movimento da contracultura dos anos 
60, resolveu realizar protestos sem romper com a sociedade; queriam agir sem propor 
ideologias mas permanecendo dentro da sociedade, para provocar nela um curto circuito 
(GUARNACCIA, 2003: 13). 

9

 

, 
que possui os direitos sobre ela e é um dos maiores conglomerados de mídia atualmente.  

A partir do momento em que o Anonymous vai ganhando mais notoriedade, a máscara 
começa a ser percebida em associação estrita com os ideais do personagem do filme, a relação 
que havia entre a máscara e o Epic Fail Guy, vai perdendo força na medida em que o grupo se 
torna mais influente. A máscara ganha, então, seu próprio valor independente do Anonymous, 
já que o grupo não possui uma hierarquia ou formação estabelecida. A máscara passa a ser 
investida de significado a ponto de que a simples utilização dela repercute como um ato de 
protesto, sem se estabelecer uma ligação real com o Anonymous, passando a ser utilizada 
tanto por aqueles que, se dizem protestar pelo Anonymous, quanto pelas pessoas que se 
apegam aos ideais representados pela máscara, sem necessariamente fazerem parte de algum 
agrupamento específico de ativismo. 
 
Um bom exemplo do investimento simbólico existente na apropriação da máscara do Guy 
Fawkes é o outro símbolo do Anonymous, uma imagem de um terno vazio, algumas vezes 
com uma interrogação no lugar da cabeça. Sem uma origem exata, este símbolo não é tão 
difundido quanto a máscara do Guy, pois não possui um correlato cultural que o exalte ou 
transmita claramente a sua mensagem. 

 
 
 
5.  Guy Fawkes, V de Vingança e Anonymous 
 
Criar uma associação a respeito da influência do personagem histórico Guy Fawkes e do 
romance gráfico V de Vingança sobre a subversão da máscara no Anonymous e na cultura de 
redes é uma tarefa delicada, pois os possíveis pontos de amarração entre eles são dificultados 
pelo limitado rastreio ao Anonymous, possibilitado apenas através daquilo que foi 
documentado na efemeridade do 4chan e nos registros das ações do grupo. 
 
Esta tarefa seria mais complicada se não fosse pela grande inserção que a máscara teve  na 
                                                 
8 Movimento ativista inspirado pelo situacionismo, que influenciou o movimento de contra cultura nos anos 60, 
9 http://www.nytimes.com/2011/08/29/technology/masked-anonymous-protesters-aid-time-warners-profits.html 
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cultura e nos manifestos ativistas. Sabemos que o Guy Fawkes manteve sua influência 
político-cultural como personagem histórico, na disseminação da gíria ‘guy’, nas 
comemorações na noite de Guy Fawkes e também na tradição inglesa da abertura do 
Parlamento10

 
, onde uma revista simbólica é feita no parlamento inglês. 

Já o romance V de Vingança, ao ser criado por Alan Moore nos anos 80, era inspirado pela 
ascensão da extrema direita de Margaret Thatcher na Inglaterra, conforme relata o próprio 
Moore (2012). Na adaptação para os cinemas, o cenário foi alterado dos anos 90, para 2020, 
numa Inglaterra não mais representada pelo conservadorismo de Thatcher, mas destruída por 
guerras biológicas e doenças. 
 
O filme, ao ser lançado 5 anos após os atentados terroristas do 11 de setembro, não menciona 
nenhuma referência ao anarquismo e terrorismo e o herói do filme, V, apesar de se utilizar de 
táticas terroristas e ameaçar o governo, foi representado como um herói que luta contra as 
forças ditatoriais numa sociedade oprimida.   
 
Considerando o filme uma terceira aparição de Guy Fawkes, temos então a sua quarta 
repercussão com as comunidades de rede e os movimentos ativistas. Apesar das questões de 
quando o filme fora lançado em 2006 ainda serem válidas, a reapropriação feita pelos usuários 
de internet e ativistas, nos guia para novos questionamentos - a partir do filme e demais 
aparições de Guy Fawkes – feitos agora pelo “público”. Os ideais apresentados pela 
apropriação da máscara não são a respeito de Guy Fawkes, ou do V, mas sim da população 
incendiada pela ideia, da mesma forma que o filme leva as cenas finais da história.  
 
Alan Moore nos apesenta comentários valiosos deste novo papel desempenhado pela máscara 
nas comunidades virtuais e na nossa sociedade:  

 
Parece que vários colapsos tectônicos na estrutura da nossa economia e política ativaram ondas de energia 
cinética […]. O sorriso carismático do nosso personagem permitiu uma identidade ready made para estes 
altamente motivados ativistas, dando corpo a ressonâncias de anarquia, romance, e teatro que são 
apropriadas para o ativismo contemporâneo, dos Indignados de Madri, até movimento o Occupy Wall 
Street (MOORE, 2012).11

 
  

Segundo o autor do romance, as mudanças no sistema econômico de um capitalismo “vale-
tudo” para uma hierarquização do poder, causaram uma reação na sociedade, e que apesar das 
diferenças, os levantes continuam existindo hoje, “abastecidos não mais pela pólvora, mas 
pelas redes sociais (MOORE, 2012). 

 
 
 
6. Conclusão 
 
A expressão subjetiva a partir de uma máscara que se apropria do sentido exposto por um 
filme é muito relevante para delimitarmos um perfil social dos dias de hoje. A indulgência 
adquirida através de um ideal compartilhado, e com uma origem histórica, nos leva a delinear 
um processo de incorporação: de um personagem real, passando pelas festividades envolvidas 
na noite de Guy Fawkes, inserida na cultura midiática por um romance gráfico, depois 

                                                 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/State_Opening_of_Parliament 
11 Tradução livre 

http://en.wikipedia.org/wiki/State_Opening_of_Parliament�
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massificada por um filme, para então ser subvertida pela própria “massa” como forma de 
protesto. 
 
A propriedade simbólica adquirida pela máscara nos dias de hoje só é possível graças à 
dinâmica das redes e comunidades virtuais. A diversidade ideológica e cultural observada nas 
redes, particularmente nas redes anônimas, modificam a forma como as socializações são 
feitas; diferenças políticas, étnicas e culturais, são colocadas frente a frente em sites como o 
4chan. Desta forma, é valioso o processo que leva a identificação a um conceito tão básico 
como o da liberdade, permitida através da “inexistência” que o anonimato proporciona em 
tempos de vigilância e controle. 
 
Talvez essa multiplicidade de vozes anonimas só seja possível graças a diversidade, que 
elimina a coesão tradicional na formação de massas e multidões. A “multidão isolada” das 
redes sociais, faz com que o meio passe por um processo de apropriação individual em torno 
de  um tema cultural ou político, visível até na estrutura do Anonymous, que não possui um 
coração central, uma verdadeira Hidra12

 
. 

A quarta parede atravessada neste caso, não é uma intencionalidade das obras relacionadas ao 
Guy Fawkes, e sim um processo ativo realizado pelos usuários como produtores de sentido. O 
filme ou o romance gráfico não flertam com a quarta parede, mas, a partir de vários fatores 
envolvidos, incitaram afetivamente o público a serem acolhidos pelos pelas ideias expostas 
ali, para então se reapropriarem do conteúdo, criando uma quarta parede simbólica e 
subvertida. Não há aquele “olhar para o expectador”, nem uma utilização de takes subjetivos 
recorrentes. O que há – o que estamos começando a desvendar aqui – é um respeito à essa 
quarta parede sim, ela simbolicamente ainda existe como artifício cênico. Mas é como se os 
ideais transgredissem a própria “matéria” que essa parede suposta seria feita. Uma trangressão 
de valores, uma metaidealização, como se as micro partículas que permitem essa identificação 
passassem pelos minúsculos poros que fundamentam essa quarta parede e chegam até o eu do 
sujeito. 
 
Se há um líder neste processo, ele é o próprio ideal investido e não encarnado numa pessoa e 
nem na figura do herói, mas na união da construção subjetiva e produção de sentido de 
pessoas quaisquer, conectadas pela rede, diversas porém tocadas pela permissividade 
fantasiada numa máscara libertadora. Se conseguirmos definir o que está por trás deste 
processo, teremos um perfil subjetivo, uma necessidade comum a todos os cidadãos da nossa 
sociedade da informação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Referência ao monstro mitológico, onde ao se cortar uma cabeça, outras nasciam no lugar. A Hidra foi citada 
numa carta aberta do Anonymous à OTAN, mais detalhes em: http://anonnews.org/press/item/1001/ 
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