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RESUMO 
 
As rage comics são um fenômeno da cibercultura que vem crescendo exponencialmente nos 
últimos anos, especialmente nas redes sociais. Com estrutura semelhante à das tiras 
cômicas, elas estimulam a criação colaborativa de quadrinhos humorísticos curtos 
utilizando por base os chamados “memes de internet”: personagens, frases ou imagens 
criados e/ou recriados geralmente de forma anônima e que se espalham de forma 
espontânea pela rede em variações e autorreferências. Esse artigo visa traçar um breve 
histórico das rage comics e analisar o quanto elas se apropriam da estrutura e do conceito 
das tiras cômicas e, em contrapartida, o quanto podem influenciar os quadrinhos 
“tradicionais”, tanto digitais quanto “analógicos”. 
  
PALAVRAS-CHAVE: história em quadrinhos; rage comics; cibercultura; internet; meme. 
 

 

Introdução 

 

 A internet sempre foi um espaço muito utilizado por quadrinistas. Apesar de haver 

uma variedade muito grande de formatos e estilos nos quadrinhos disponibilizados na rede 

(além de recursos impossíveis de se reproduzir no papel, como uso de animações ou a 

chamada “tela infinita”), há uma certa predominância das tiras cômicas em seu formato 

tradicional: história curta, com poucos quadros, e um desfecho humorístico. 

 Desde os anos 1980 há experiências ligadas à divulgação de quadrinhos em 

ambiente virtual, mas foi a partir de 1993, com o advento do Mosaic (primeiro navegador 

gráfico da internet), que passou a haver uma maior profusão de autores independentes 

disponibilizando seus trabalhos para um público antes difícil de se atingir por conta própria. 

 Atualmente, uma forma de expressão relacionada aos quadrinhos são as rage 

comics. O termo significa algo como “quadrinhos irritados”, mas esse nome não deve ser 

entendido de forma literal, já que é derivado de rageguy (“sujeito irritado”), um meme da 

internet que também deu origem ao termo rage faces (“rostos irritados”). 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista. Mestre em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação na linha de pesquisa de Tecnologias de 
Informação e Comunicação nos Processos Educacionais da Universidade Estácio de Sá (Rio de Janeiro). E-mail: 
lucioluiz@gmail.com. 
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 Portanto, as rage comics, em essência, são as tiras cômicas online que utilizam em 

sua composição as rage faces, que, por sua vez, não são necessariamente rostos 

demonstrando raiva, mas qualquer tipo de ilustração criada e propagada na internet que 

represente uma emoção ou estado de espírito. 

 

Memes de internet 

 

 Para analisar esse fenômeno, primeiro é necessário entender o conceito de meme. A 

primeira citação ao termo foi no livro “O gene egoísta”, escrito por Richard Dawkins em 

1976. O autor definiu que a memória teria um elemento análogo ao gene, chamado por ele 

de “meme”, que se referiria a unidades de informação que se multiplicariam entre cérebros, 

livros e outros “locais” de armazenamento. Nesse contexto, os memes seriam replicadores 

de ideias e de comportamentos em uma sociedade. 

 
Exemplos de memes são melodias, ideias, slogans, as modas no vestuário, as 
maneiras de fazer potes ou de construir arcos. Tal como os genes se propagam no 
pool gênico saltando de corpo para corpo através dos espermatozoides ou dos 
óvulos, os memes também se propagam no pool de memes saltando de cérebro 
para cérebro através de um processo que, num sentido amplo, pode ser chamado 
de imitação (DAWKINS, 2007, p.330). 

 

 Na internet, o termo é utilizado de forma semelhante a seu conceito original, mas 

refere-se não apenas a ideias faladas ou pensadas, mas a toda e qualquer informação que 

seja replicada e ressignificada de forma constante e em diversos contextos. Isso pode 

envolver frases, ilustrações, fotografias, vídeos, músicas, etc. 

 O que todos os memes, independente da origem, trazem em comum é o fato de 

surgirem e se multiplicarem de forma espontânea, além de se desenvolverem de maneira 

orgânica e colaborativa, geralmente se espalhando pela internet na mesma velocidade com 

que caem em desuso, podendo sua presença online variar de alguns anos até poucos dias. 

 Um exemplo de meme é a expressão “menos Luiza, que está no Canadá”. Em 11 de 

janeiro de 2012, o comercial televisivo de um lançamento imobiliário veiculado no Estado 

da Paraíba trazia o colunista social Gerardo Rabello e sua família. No final da propaganda, 

Rabello diz: “E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luiza, 

que está no Canadá, para recomendar esse empreendimento que eu assino embaixo”3. 

                                                
3 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=BVxcWbh9HWE (acesso em 25 jun. 2012) 
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 Menos de 24 horas depois do comercial ir ao ar, o trecho do discurso de Rabello 

sobre sua filha que estava no exterior já era um dos assuntos mais comentados no Twitter e 

contava com diversas montagens no Facebook. A propaganda, que fora veiculada apenas na 

Paraíba, passou a ser conhecida no país inteiro. Durante vários dias era comum ouvir e ler 

pessoas acrescentando a frase ao final de qualquer sentença (por exemplo: “Todos fomos à 

escola ontem, menos Luiza, que está no Canadá” e incontáveis variações). 

 Outro exemplo de meme de internet são as montagens que utilizam ilustrações sobre 

as quais são acrescentados textos variados. É comum o uso de fotos de celebridades, 

desenhos, cenas congeladas de filmes ou animações, etc. À medida em que um meme desse 

tipo fica “famoso”, é comum surgirem variações nos textos e até nas imagens “originais”, 

mas sempre com a mesma referência, objetivando o humor (Figura 1). 

 

  
Figura 1 - Meme baseado em frame da animação Futurama e algumas de suas variações. 

 

 O meme (no contexto da internet) é uma expressão cultural típica da cibercultura. 

Sua criação é colaborativa e seu crescimento é espontâneo. Por isso mesmo, eles costumam 

surgir em redes sociais. 
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 Uma das principais é o 4chan4, um fórum de imagens com cerca de 13 milhões de 

visitantes mensais, conhecido por permitir postagens anônimas de, literalmente, qualquer 

tipo de imagem. A grande maioria dos memes mais conhecidos costumam ter sua origem 

em postagens desse site, normalmente começando como uma “piada interna” e se 

espalhando pela internet sem que se consiga precisar como ou por quê. 

 Outro site importante para a divulgação de novos memes (e “sobrevivência” de 

alguns mais antigos) é o Reddit5, uma rede social com poucas restrições de conteúdo e que 

coloca postagens em evidência com base nas votações dos usuários. Seus fóruns temáticos, 

chamados de subreddits, contam com os mais variados assuntos, inclusive temas polêmicos. 

 Além desses dois exemplos, também contribuem para o surgimento e propagação de 

memes os blogs, os fóruns, as redes sociais e até a TV (embora, nesse caso, de forma 

indireta, como no exemplo da frase “menos Luiza, que está no Canadá”). 

 

Rage comics 

 

 As rage comics surgiram graças a um meme baseado em uma ilustração publicada 

no subfórum /v/ (dedicado a videogames) do site 4chan em 17 de julho de 20076. O 

desenho, publicado por um usuário anônimo, representava um usuário desse subfórum 

irritado com quem utilizava outros sites dedicados ao tema (Figura 2). 

 

  
Figura 2 - Primeira “aparição” do rageguy. 

                                                
4 http://www.4chan.org 
5 http://www.reddit.com 
6 Arquivado em http://chanarchive.org/4chan/v/818/angry-v (acesso em 25 jun. 2012) 
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 Esse personagem, que ganhou o apelido de rageguy, se tornou uma “piada interna” 

no 4chan e passou a ser utilizado em diversas montagens, quase sempre representando um 

usuário do subfórum /v/ irritado com alguma coisa ligada à experiência gamer. 

 Uma “evolução” do uso do rageguy surgiu no ano seguinte no subfórum /b/. Esse 

espaço, denominado “random”, é dedicado a qualquer assunto que não tenha um subfórum 

próprio no site e é conhecido por praticamente não possuir regras sobre o que pode ser 

postado. 

 Em 28 de agosto de 2008, um usuário anônimo publicou no /b/ um modelo de tira 

cômica com quatro quadros: os três primeiros estavam em branco e o último apresentava 

uma versão “rabiscada” do rageguy gritando “Fffffffuuuuuuuuuuuu”7 (Figura 3). A 

intenção era que esse modelo fosse usado para mostrar “coisas que você odeia”. 

 

 
Figura 3 - Modelo proposto para as primeiras rage comics. 

 

 Em seguida, o mesmo usuário apresentou um exemplo de tirinha feita com essa 

base, com desenhos propositalmente “mal-feitos” e grotescos, fazendo inclusive uma 

referência gráfica a fezes humanas (Figura 4). Como a primeira imagem foi apenas um 

modelo (sendo apresentado como tal), essa tira pode então ser considerada a primeira rage 

comic divulgada na internet. 

                                                
7 Arquivado em http://chanarchive.org/4chan/b/4676/fffffffuuuuuuuuu-mspaint-style (acesso em 25 jun. 2012) 
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Figura 4 - Primeira rage comic completa publicada no 4chan. 

 

 Já nas primeiras 5 horas depois da publicação do modelo, mais de 130 tirinhas 

diferentes foram criadas e compartilhadas. A grande maioria seguia o mesmo padrão do 

exemplo: três quadros contando uma história que justificasse a irritação do personagem no 

final. Algumas poucas, contudo, traziam variações, como uma quantidade maior ou menor 

de quadros, uso de fotografias e até a modificação do quadro de encerramento (com o 

rageguy chorando ou com sangue nos olhos, por exemplo), mas todas tinham em comum o 

fato de apresentarem desenhos “toscos” e o formato de tira cômica. 

 

Rage faces 

 

 Em janeiro de 2009, o site Reddit lançou o subreddit “f7u12”8 (referência à 

quantidade “certa” de letras para se escrever “fffffffuuuuuuuuuuuu”) com o objetivo de 

permitir que seus usuários publicassem rage comics em um sistema que as arquivasse, já 

que o 4chan não mantém registros9. 

 Com o tempo, novos “personagens” foram surgindo, representando as mais diversas 

personalidades e comportamentos. Informalmente, essas novas criações ficaram conhecidas 

como rage faces em referência ao “pioneiro” rageguy. 

                                                
8 Disponível em http://www.reddit.com/r/fffffffuuuuuuuuuuuu/ (acesso em 25 jun. 2012). 
9 Apesar disso, o 4chan possui um site dedicado exclusivamente ao arquivamento de postagens consideradas importantes 
ou populares - embora aparentemente não siga critérios sólidos - chamado Chanarchive (http://chanarchive.org). 
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 Algumas das rage faces mais conhecidas são o trollface (que representa os “trolls” 

da internet - pessoas que gostam de tirar sarro dos outros), o Forever Alone (“Sempre 

Sozinho” - que serve para indicar que a pessoa está solitária) e o Me Gusta (utilizado para 

mostrar que se gostou muito de alguma coisa, porém geralmente referindo-se a algo de que 

não é socialmente aceitável se gostar), entre outras. 

 Atualmente, é comum as rage comics trazerem mais de um desses rostos e não os 

limitarem ao último quadro da história. Além disso, ao invés de serem considerados 

personagens individuais, diferentes rage faces passaram a representar um mesmo 

personagem, que poderia ter um “rosto” diferente a cada quadro sem perder sua 

individualidade (Figura 5). 

 

 
Figura 5 - Exemplo de rage comic em que um mesmo personagem assume diferentes rage faces 

dependendo da situação (quadros 1, 3 e 4). 
 

 Em alguns casos, dois ou mais personagens diferentes podem “compartilhar” a 

mesma rage face. Isso costuma acontecer quando ambos demonstram a mesma reação a 

algum acontecimento da história. Quando isso ocorre, a opção mais comumente utilizada 

para diferenciá-los é acrescentar um detalhe visual, como cabelo (muito comum para 

indicar personagens femininas), óculos  ou bigode (Figura 6). 
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Figura 6 - Exemplo de rage comic em que os personagens são diferenciados por detalhes (no caso, a 

cor do cabelo das personagens femininas), já que “compartilham” rage faces. 
 

 Um aspecto importante é que a maior parte das rage faces não possui um criador e, 

mesmo para aquelas cuja origem pode ser confirmada, os autores são ignorados pela 

“filosofia” de criação coletiva que existe na internet. Ou seja, todos os desenhos são 

percebidos como de “domínio público”, mesmo que alguns, tecnicamente, não o sejam. 

 A quantidade atual de rage faces e suas variações é impossível de mensurar dada a 

velocidade com que “novidades” relacionadas a elas surgem na internet. 

 

Crescimento 

 

 A grande diferença entre as tiras cômicas online “tradicionais” e as rage comics é a 

facilidade de produção. Além de não haver a expectativa de desenhos bem-feitos (pelo 

contrário: a essência de uma rage comic é exatamente ser “mal desenhada”), ainda há vários 

sites que permitem que se criem histórias a partir de modelos predefinidos: os Rage makers. 

 Essa facilidade de se criar novas rage comics permitiu que elas se expandissem na 

internet de uma forma que não encontra paralelo nas tiras cômicas online “tradicionais”, já 

que essas demandam um trabalho de finalização maior. Naturalmente, há exceções 

(inclusive em relação a tiras cômicas de destaque no cenário nacional ou mundial que 
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possuem desenhos que poderiam ser classificados superficialmente como “toscos” ou 

infantis), mas geralmente isso ocorre por opção do quadrinista. 

 Outra grande diferença é em relação à autoria. Enquanto os quadrinhos online 

normalmente indicam os autores, as rage comics, por essência, são criações coletivas e 

anônimas. Raramente há autoria explícita em uma rage comics e, mesmo quando há, 

costuma se limitar ao texto, já que os desenhos são os mesmos das demais. 

 Atualmente, as rage comics deixaram de ser parte apenas de redes sociais como 

4chan e Reddit e podem ser encontradas em diversos sites, blogs, fotologs, etc., muitos 

dedicados exclusivamente a sua divulgação. 

 O crescimento das rage comics é tão forte que as pesquisas por esse termo no motor 

de buscas Google desde meados de 2011 supera o volume de pesquisas sobre “comic strips” 

(tiras cômicas, em inglês). Enquanto esse último mantém uma certa regularidade há anos, a 

procura por rage comics cresceu bastante desde o final de 2010 até atingir seu volume 

máximo no início de 2012 (Figura 7). 

 

 
Figura 7 - Quadro comparativo do volume de pesquisas no Google pelos termos “comic strip” (azul) 

e “rage comics” (vermelho)10. 
 

Influência 

 

 As rage comics vêm sendo citadas vez por outra em tiras cômicas “tradicionais”, 

notadamente em tiras online. Dois exemplos são “Dr. Pepper”, de Daniel M.T., e “Um 

Sábado Qualquer”, de Carlos Ruas. Ambas seguem os conceitos tradicionais de tira cômica: 

história curta, com objetivo de humor, contada em poucos quadros. Elas também, apesar de 

distribuídas online, raramente utilizam recursos exclusivos da internet (a que mais faz isso é 

“Dr. Pepper”, com algumas tiras que utilizam movimento, mas ainda assim são exceções). 
                                                
10 Disponível em http://www.google.com/insights/search/ - q="comic strip","rage comics"&date=1%2F2008 56m&cmpt=q (acesso 
em 25 jun. 2012). Os dados são normalizados e apresentados em uma escala de 0 a 100, portanto não representam os 
números absolutos de volume de pesquisas, servindo apenas como comparação entre os dois termos. 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 10 

 Ambas as tiras já fizeram citações às rage comics, seguindo inclusive seu modelo 

original: uma história curta, assim como nas tiras tradicionais, com uma rage face tomando 

o lugar do rosto do personagem principal no quadro final (Figuras 8 e 9). Em ambos os 

casos, assim como acontece nas rage comics, o conhecimento prévio do significado da rage 

face é fundamental para a compreensão da piada. 

 

  
Figura 8 - Tira cômica online “Dr. Pepper” com o rosto do personagem substituído pelo trollface11. 

 

  
Figura 9 - Tira cômica online “Um sábado qualquer” fazendo referência ao Forever Alone12. 

                                                
11 Disponível em http://blog.drpepper.uol.com.br/?p=3765 (acesso em 25 jun. 2012) 
12 Disponível em http://www.umsabadoqualquer.com/521-deus-o-primeiro-forever-alone/ (acesso em 25 jun. 2012) 
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 Um raro exemplo de quadrinho “de papel” com citação direta às rage comics foi no 

gibi promocional “O que aconteceu com a Turma da Mônica?”, lançado em 2011 como 

parte da campanha de lançamento dos bonecos colecionáveis Gogo’s Turma da Mônica. 

 A história, que dava continuidade a algumas tiras publicadas no Facebook que 

mostravam diversos personagens de Mauricio de Sousa sendo misteriosamente abduzidos, 

trazia os personagens Mônica, Cebolinha e Bloguinho tentando descobrir o que houve. 

 Em determinado momento da história, Bloguinho (personagem cujos balões de fala 

emulam a linguagem da internet, inclusive com emoticons13) tem seu rosto modificado para 

a rage face “Me Gusta” (Figura 10), sendo que o recordatório identifica a imagem apenas 

como “memeface”, um sinônimo menos usual de rage face. 

  
Figura 10 - Quadro da página 7 do gibi promocional “O que aconteceu com a Turma da Mônica?”. 

 

 A despeito do uso do Me Gusta ter sido equivocado (essa rage face simboliza o fato 

de gostar de algo, contudo, nessa história, Bloguinho desaprovava a atitude de Cebolinha), é 

importante registrá-lo porque foi uma rara citação de meme de internet nos quadrinhos 

tradicionais “de papel” e, provavelmente, apenas ocorreu porque a ação promocional da 

qual esse gibi fazia parte estava fortemente ligada à internet e às redes sociais. 

 Ainda assim, pode-se observar que as tiras online citadas anteriormente partem do 

pressuposto de que o leitor sabe do que se trata o rosto alterado do personagem, enquanto 

que na história da Turma da Mônica a rage face surge apenas como uma referência 

irrelevante, sem obrigação de ser conhecida para que o contexto da história faça sentido. 

                                                
13 Representações de emoções utilizando caracteres tipográficos. Exemplo:  “ :) ” como representação de um rosto 
sorridente para indicar felicidade. 
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Considerações finais 

 

 As rage comics utilizam a linguagem dos quadrinhos, em especial das tiras cômicas. 

Pelas suas características peculiares, podem ser consideradas uma espécie de subgênero das 

tiras online. Apesar disso, quem lê e cria rage comics não necessariamente se interessa 

pelas tiras cômicas “tradicionais”, as utilizando principalmente como uma forma de 

expressão per se. 

 Um dos aspectos mais importantes das rage comics e que as diferenciam das demais 

tiras cômicas é seu caráter colaborativo, caracterizado, principalmente, pela ausência de 

autoria formal. Nesse sentido, as rage comics não apenas ignoram direitos autorais como 

sequer se enquadram em direitos livres como o creative commons (que demandam a 

existência de um autor que “libere” os direitos). Elas são, literalmente, livres. 

 Outro ponto que deve ser ressaltado é sua estética. Além de ilustrações “mal 

desenhadas” e montagens “toscas”, as rage comics se caracterizam pela presença recorrente 

das rage faces. Contudo, ao invés de serem personagens, elas são utilizadas como 

representações gráficas de emoções e estados de espírito, podendo um mesmo personagem 

ser representado por visuais completamente diferentes a cada quadro e, ainda assim, manter 

sua individualidade. 

 As tiras cômicas “tradicionais” se pautam muitas vezes em personagens que 

apresentem estereótipos de fácil reconhecimento para “agilizar” a leitura e compreensão das 

piadas. As rage faces, em contrapartida, tornam o personagem “invisível” e, de certa forma, 

“personificam” os estereótipos, fazendo com que muitas vezes seja necessário um 

conhecimento prévio do significado de cada rage face para que se entenda a piada. 

 Embora sejam parte da chamada “cultura da internet” (ou talvez até por essa razão), 

ainda é cedo para afirmar se as rage comics terão uma existência duradoura ou até mesmo 

qual sua influência sobre os quadrinhos em ambiente virtual. Mesmo as citações a sua 

estética em algumas tiras cômicas online, são apenas um indicativo de que as rage comics 

são bem conhecidas por quem cria e lê quadrinhos na internet, embora o contrário não seja 

necessariamente verdade. 

 Esse artigo não pretende esgotar o assunto, mas, sim, apresentá-lo de forma 

detalhada e levantar essas questões com o objetivo de servir de base para novos estudos que 

acompanhem o desenvolvimento das rage comics, sua relação com a prática colaborativa na 

internet e o quanto podem influenciar a forma de se criar quadrinhos online. 
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