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critique-form, forms of critique: the different dimensions of the discourse of discontent

FORMA-CRÍTICA, FORMAS DA CRÍTICA: AS DIFERENTES 

DIMENSÕES DO DISCURSO DE DESCONTENTAMENTO 

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar o papel desempenhado 

pelas várias dimensões formais de uma crítica em sua efe-

tivação. Para fazê-lo, recorremos a um conjunto de pesqui-

sas, coordenadas a partir de um quadro de tipologias des-

sas dimensões. De um lado, exploramos as críticas de lado 

a lado entre moradores de uma favela carioca e a conces-

sionária de energia que nela passa a atuar mais intensiva-

mente após a implantação de uma UPP. De outro, analisa-

mos como a crítica é operada de forma jocosa, tanto mo-

dulada, isto é, constantemente ajustada para evitar a for-

mação de momentos críticos, quanto acusatorial, observa-

da notadamente em cartazes das manifestações de 2013 e 

2014 que usaram o humor para ironizar a situação política 

do país. Com isso, foi possível entender os elementos cons-

titutivos da forma-crítica, o que permitiu mapear uma ga-

leria de 15 dimensões relevantes para sua efetivação, divi-

didas em metamorais, estéticas e lógicas.

CRITIQUE-FORM, FORMS OF CRITIQUE: THE DIFFERENT 

DIMENSIONS OF THE DISCOURSE OF DISCONTENT 

Abstract 

This paper seeks to analyse the role played by the various 

formal dimensions of a critique in its effectuation. In order 

to do so, we draw on a set of different fieldwork studies, 

coordinated by a framework of typologies of these dimen-

sions. On the one hand, we explore the critiques made by 

residents of a Rio de Janeiro favela concerning the power 

company that began to operate more intensively in the lo-

cal area after installation of a Police Pacification Unit (UPP). 

On the other hand, we analyse how critiques can be oper-

ated in a joking way, both modulated – that is, continuously 

adjusted to avoid critical moments − and accusatory, as 

observed primarily in posters from the 2013 and 2014 po-

litical demonstrations that employed humour to mock the 

political situation of the country. This approach allowed us 

to understand the key elements of the critique-form, which 

in turn enabled us to design a typology of 15 relevant di-

mensions for the critique to be effectuated,– distributed 

between metamoral, aesthetic and logical dimensions.
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