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Resumo 

Este estudo analisa os discursos de Lula e dos Procuradores do Ministério Público 

Federal através do software LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count/ Buscador 

Linguístico e Contador de Palavras). Dessa forma são identificadas as principais 

emoções envolvidas no embate que as partes travaram em consequência das denúncias 

contra o ex-presidente. Os dados empíricos mostram as características das estratégias 

retóricas utilizadas na controvérsia. 
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 Nos ambientes marcados por disputas acirradas em que as controvérsias políticas 

se transformam em conflitos abertos e extremados as palavras se tornam instrumento de 

luta. Tais polêmicas causam ansiedade na opinião pública já que elas são, em última 

instância, difusoras de incertezas sobre algo que não há consenso e que não está 

estabilizado (MACOSPOL, 2007). Os debates públicos são também situações nas quais 

um ator não pode ignorar a posição do adversário. Grupos variados acabam nele 

envolvidos. Eles ora formam alianças e ora delas se afastam. Por vezes ainda as 

divergências internas os dilaceram em pedaços (VENTURINI, 2010, p. 260-262). Cabe 

assinalar, portanto que nesse tipo de conflito a utilização de uma determinada 

linguagem não é uma decisão inocente dos atores implicados (LAKOFF, 2002). Através 
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de expressões, figuras de linguagem, epítetos, lemas, metáforas, slogans, chavões, 

axiomas, provérbios, preceitos, ditados, máximas, aforismos e frases de efeito eles 

almejam enquadrar as ocorrências num esquema de interpretação. Visam com isso 

construir na mente das pessoas uma imagem da realidade. Os atores também querem 

controlar a conversação pública e despertar no público fortes emoções (WESTEN, 

2007; p. XV). Portanto, não se pode e não se deve considerar o discurso político por seu 

valor de face (denotativo) já que o léxico utilizado implica sempre n’algo que vai muito 

além do dito, n’algo que é conotado
3
.  

 O efeito grave e sutil dessas manifestações é a capacidade de tais estímulos 

ostensivos produzirem na audiência uma poderosa e comovente associação de ideias. 

Afinal, “sabemos o que podemos recordar” (ONG, 1996; p. 44). Pensar pensamentos 

memoráveis era a estratégia utilizada nas culturas pré-literárias para educar as novas 

gerações. Era assim que uma comunidade lembrava e depois agia. Aliterações, 

assonâncias e provérbios eram outros recursos mnemônicos aplicados pelas narrativas 

de encantamento. Ao serem repetidas de boca em boca elas produziam emoções 

coletivas. Não é por acaso que desde aqueles tempos até hoje a reiteração de certos 

estímulos na educação, na publicidade, na propaganda, na política e nos rituais cívicos, 

religiosos e políticos têm sido aplicados pelos persuasores. É também desta forma, com 

a repetição e o feedback imediato que as pessoas aprendem da experiência (THALER, 

2015, p. 50). Nesses casos o recrutamento neural dos ouvintes é reforçado. Quanto mais 

certas palavras, metáforas e expressões são ouvidas, mais os circuitos cerebrais são 

ativados e mais fortes eles se tornam, ficando mais fácil acioná-los quando necessário. 

Resulta que as imagens são fixadas e a mente do indivíduo se estrutura para o que ele 

aprende depois.  

 Naturalmente, a representação emocional quente “se concentra nas qualidades 

excitantes e motivadoras do estímulo” (MISCHEL 2014; p. 12, 35-37). Nesse caso a 

reação da pessoa é automática e inconsciente (Ibid, pp.43, 68, 69). Os sistemas quente 

(emocional) e frio (lógico e dedutivo) estão interligados. A ativação de um deles afeta 

diretamente o funcionamento do outro. Dito de outra maneira, o discurso persuasivo não 

consegue ser explicado plenamente pela lógica já que a razão é “escrava da emoção” 

(WESTEN, 2007; pp. 15; 111; DAMÁSIO, 2000). Segundo esta linha de pensamento, 

                                                           
3 Ver https://www.youtube.com/watch?v=LZBhDUW9lTM 
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os argumentos lógicos e frios acabam ficando em segundo plano (MISCHEL, 2014; p. 

12).  

 Enquadramento  

 É relevante assinalar a evidência de que no discurso político certos elementos da 

realidade são destacados pelo falante de forma intencional tornando-se por isso mais 

salientes aos olhos do receptor. Esse ‘efeito priming’ acaba sugestionando a 

interpretação da realidade pelo público (KAHNEMAN, 2011; p.122). Tanto o 

‘enquadramento da realidade’ como o ‘sugestionamento da percepção’ tem sido às 

vezes colocados sob a égide de um conceito guarda-chuva, o ‘agendamento’. Ele afirma 

que o poder da mídia decorre de sua capacidade de condicionar a conversação pública 

(McCOMBS, 2009). Embora existam fatores singulares que influenciam as atitudes de 

determinada pessoa, o que sim afeta a todas é a manipulação dos estímulos por essas 

fontes (WAINBERG, 2015). Por exemplo, a vaguidade e a ambiguidade, usuais no 

discurso político, documentam este tipo de impacto retórico. Estes truques servem mais 

para impressionar o público e menos para esclarecer um ponto de vista. Certas 

declarações dão a falsa impressão de serem reflexões profundas e dramáticas quando 

seu verdadeiro motivo é o desejo do falante mobilizar de forma sutil os sentimentos do 

ouvinte numa determinada direção (PENNYCOOK & CHEYNE, 2015). Por 

decorrência, o exame crítico de certo ativismo retórico permite esclarecer o tipo de 

enquadramento que os atores criam no imaginário social sobre a realidade circundante. 

O esquema mental gerado autoriza as pessoas inferirem o que subjaz ao que é dito 

(WALDRON, 2012; p. 117). 

 Em suma, as palavras e as expressões devem ser consideradas como filtros 

emocionais já que cada uma delas está dotada de carga afetiva (STEVENSON, 1944; 

GARBER, 2006). Ela varia numa escala e seu grau pode ser calculado (MATTHEWS, 

1947). 
4
 Cabe assinalar por isso que o uso da linguagem emocional é estratégia retórica 

maliciosa (pathos). Ela visa libertar o falante da obrigação de apresentar provas, algo 

necessário quando se espera que o argumento seja avaliado racionalmente pelo ouvinte 

(logos). O uso das emoções como forma de manipulação do discurso é o que se 

denomina de argumentum ad passiones, um tipo de falácia que inclui o apelo ao medo 

(argumentum ad metum), à vaidade (argumentum ad consequentiam), à misericórdia 

(argumentum ad misericordiam), ao ridículo, ao ódio, à antiguidade (argumentum ad 

                                                           
4 Ver http://www.fallacyfiles.org/loadword.html 
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antiquatatem), à novidade (argumentum ad novitatem) e à ignorância (argumentum ad 

ignorantiam).  

 Tais estímulos emocionais são utilizados numa variedade de discursos, entre eles 

o publicitário e a propaganda religiosa e política (PRATT, 2009). Eles visam mobilizar 

o comportamento do ouvinte (MATTHEWS, 1947). O emotivismo (STEVENSON 

1937, 1944), conhecido também por sentimentalismo e expressivismo (OGDEN & 

RICHARDS, 1923; AYER, 1936), afirma que essas declarações não são proposições 

sobre fatos. Elas não têm pretensão referencial. Através das palavras e das expressões 

emotivas o falante simplesmente manifesta ora sua simpatia e ora sua antipatia a algo. 

 Conclui-se que o vocabulário é utilizado para “localizar, perceber, identificar e 

rotular” os eventos (GOFFMAN, 1974, 2002). A principal consequência do 

enquadramento mental das ocorrências através das palavras é que ele pode afetar as 

escolhas que a pessoa faz assim como o seu comportamento (TVERSKY & 

KAHNEMAN, 1979). Um fato por si só não significa nada. O seu enquadramento 

retórico, ao impactar o julgamento moral do observador, modula a maneira como ele vê 

o mundo e como ele compreende e debate um tema (LAKOFF, 2004).  

 Por exemplo, o neologismo ‘coxinha’ substitui agora no Brasil o termo 

‘burguês’. Em resposta, os ativistas liberais denominaram de ‘mortadela’ os militantes 

que participaram das manifestações patrocinadas pelo Partido dos Trabalhadores em 

2015. Outro exemplo é ‘petralha’, a contração de ‘petista’ com os ‘Irmãos Metralha’. 

Este rótulo, inventado pelo jornalista Reinaldo Azevedo, serve agora aos fins do 

discurso político dos opositores ao PT.  

  Outro exemplo é o termo ‘golpe’ utilizado para enquadrar na ilegalidade o 

impeachment de Dilma Rousseff. Ele implica em traição, no caso, às regras 

estabelecidas pela constituição. No imaginário brasileiro este verbete dispara no público 

a recordação dos ‘putsch’, movimentos armados que ao longo da história nacional 

derrubaram governos eleitos para implantar ditaduras. Ambos – petralha e golpe – 

insinuam um mesmo motivo, o assalto, um ao erário público e o outro ao poder político. 

Os Procuradores participaram deste embate linguístico chamando Lula de ‘Comandante 

Máximo’ e ‘Grande General’ de uma ‘Organização Criminosa’ envolvida com a 

corrupção. ‘ 

 Os discursos a seguir analisados ilustram a carga emocional deste tipo de 

manifestação abrasiva. Eles documentam o clímax de um embate retórico que se alastra 
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no Brasil desde 14 de maio de 2005. Subjazem às manifestações do Ministério Público 

Federal (MPF) e do ex-presidente petista os elementos descritos por Vladimir 

Iacovlévitch Propp (1928) em seus estudos sobre narratologia: o conflito; a intriga; o 

mistério; a investigação, a delação; a traição; o herói e os vilões; o narrador (a imprensa 

e os procuradores); o julgamento (no tribunal, no parlamento e na imprensa); a defesa 

(sob o argumento de que o PT e Lula são vítimas de perseguição descabida); o castigo 

(a prisão, a humilhação pública e o abandono) e as armadilhas. 

A fala do MPF 

A denúncia de 149 páginas indicou as irregularidades cometidas por Lula e pelo 

PT e pediu a “apuração e o julgamento dos ilícitos”.
5
 O documento gerou ampla 

discussão e forte reação dos principais acusados, entre eles Lula. A narrativa do MPF 

foi consolidada e apresentada por Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da 

Operação Lava Jato, durante entrevista coletiva concedida à imprensa nacional em 14 

de setembro de 2016. Naquela oportunidade o ex-presidente foi acusado de receber pelo 

menos R$ 3,7 milhões em suborno pago por empreiteiras.
6
 Os procuradores 

classificaram o governo Lula de ‘propinocracia’, neologismo mencionado 14 vezes. 

Durante essa fala o nome de Lula foi repetido 121 vezes. Foram feitas também 107 

referências ao “esquema”. O termo “propina” foi mencionado 42 vezes, “corrupção” 35 

vezes, “criminosa e crime” foram citados 37 vezes, José Dirceu foi mencionado 20 

vezes, Petrobrás 39 vezes, “mensalão” 37 vezes e Lava-Jato 44 vezes. 
7
 

 Este estudo submeteu esta fala à análise do LIWC (Linguistic Inquiry and Word 

Count/ Buscador Linguístico e Contador de Palavras). 
8
 Este software mostra “as 

maneiras como as pessoas utilizam as palavras em suas rotinas diárias”. Os dados 

mostram que o tom emocional do discurso do MPF foi mais positivo que a média geral 

para esta categoria profissional de pronunciamento. Já o percentual de vocábulos com 

carga afetiva negativa foi inferior. O percentual de vocábulos que revelam a dimensão 

cognitiva (racional e denotativa) do discurso (8,52%) supera a média geral (7,52%). 

  

                                                           
5 A íntegra da denúncia encontra-se disponível no site http://estaticog1.globo.com/2016/09/14/Denuncia-MPF-Lula-

Triplex-14-09-2016.pdf. 
6 https://www.youtube.com/watch?v=IPI4p33L8dE 
7 Essas frequências foram calculadas pelo Wordle. 
8 http://liwc.wpengine.com/ 
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 Outra análise dividiu e analisou o pronunciamento do MP em dezenove 

segmentos de até quinhentas palavras cada um. Isso possibilita a análise do fluxo 

retórico. A jornada emotiva de tal elocução seguiu uma rota ascendente, com leve queda 

no seu transcorrer até culminar num clímax. Ao longo de todo o discurso os verbetes 

com carga emocional positiva superaram os de carga negativa, às vezes de forma 

significativa. 

Quadro 1. O ENQUADRAMENTO E AS EMOÇÕES 

 
Narrativa do 

Ministério Público 

Narrativa  

de Lula 
 

PRIMING Organização 

Criminosa 

Perseguido 

Político 

O dito e o 

denotado 

AGENDAMENTO O Grande General Golpe O dito e o 

denotado 

ASSOCIAÇÃO DE 

IDEIAS 

Máfia e submundo Putsch O inferido e o 

conotado 

EMOÇÕES Positivas- 2,95% 

Negativas- 0,71% 

Tom Emocional- 

61,99** 

Positivas- 3,36% 

Negativas- 2,35% 

Tom emocional- 

46,13** 

Positivas- 2,32%* 

Negativas-1,45%* 

Tom emocional- 

43,61** 

PROCESSAMENTO 

COGNITIVO 

8,21% 12,39% 7,52%* 

 

*Média para o Discurso Profissional. **Abaixo de 50 o tom emocional é negativo 

(pessimista). Acima de 50 o tom emocional é positivo (otimista). Fonte: LIWC 
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A fala de Lula 

A segunda história foi contada pelo próprio Lula em pronunciamento realizado 

no dia seguinte à apresentação dos Procuradores. Ele classificou a trama relatada contra 

si de ‘truque de ilusionismo’. 
9
 Posicionar Lula e o PT na categoria de ‘perseguido 

político’ foi uma resposta possível aos acusados, pois o rótulo, além de acionar na 

mente do público recordações da perseguição policial desencadeada pelo regime militar 

brasileiro nas décadas de 60 e 70, produz um efeito empático entre seus admiradores e 

filiados ao partido. Em seu pronunciamento o ex-presidente cita a si direta ou 

indiretamente 101 vezes, e se dirige à “gente” (o povo) 52 vezes. Ele refere 51 vezes o 

vocábulo “País”. O ex-presidente menciona os oposicionistas 49 vezes através do 

verbete “eles”. Os termos que seguem com maior frequência em sua fala são: “partido” 

(21 vezes), “PT” (13 vezes), “Chavez, Rui, companheiros e Dilma” (11 vezes).  

 Nesta análise o pronunciamento de Lula foi dividido em dezoito trechos de até 

quinhentas palavras cada um. A análise dos fragmentos considerou os quatro critérios 

estabelecidos para este estudo (o tom emocional, as emoções positivas, as negativas e o 

seu processo cognitivo). Os gráficos apresentados a seguir mostram que o tom 

emocional do discurso de Lula apresentou oscilações, tendo três ápices em intervalos de 

tempo bastante semelhantes, e quatro declives, sendo o último o mais acentuado. Essa 

fala foi mais negativa que a média para este tipo de discurso profissional. O percentual 

de verbetes com carga emocional negativa superou a média geral, algo que ocorreu 

também com o percentual de verbetes com carga emocional positiva. Vocábulos que 

revelam processamento cognitivo (racional e denotativo) (12,39%) superam igualmente 

a média geral para o discurso profissional (7,52%). A análise do fluxo discursivo mostra 

também que Lula evocou sentimentos negativos por um tempo maior que os 

sentimentos positivos, ao contrário dos Procuradores. 

                                                           
9 https://www.youtube.com/watch?v=rkyYHdqBodg 
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 Esse pronunciamento foi permeado por ups and downs emotivos. Ele culmina no 

anticlímax. Ao longo de sua fala a utilização de verbetes com carga emocional negativa 

superou por boa margem as positivas. O tom geral desse discurso foi bem mais negativo 

que a fala do MP, fato que é documentado nos gráficos comparativos abaixo. Isso pode 

ser igualmente percebido pelo percentual de verbetes negativos presentes na fala de 

Lula. 
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Considerações finais 

 A linguagem emocional permite o ouvinte fazer inferências que vão muito além 

do dito pelo falante num discurso. A malícia deste tipo de prosa deriva do fato dela 

esconder um significado sutil que surge às vezes por associação de ideias e às vezes em 

decorrência de um julgamento moral sobre o que é comunicado.  

 Conclui-se que o poder de um vocábulo decorre de sua capacidade de gerar 

emoções como a simpatia e o apreço dos interlocutores (algo decisivo aos fins do 

marketing e das vendas, por exemplo), conquistar apoio (algo decisivo às iniciativas de 

financiamento coletivo e coleta de doações, por exemplo) e de influenciar as opiniões 

degradando às vezes o opositor político, algo que Leonel Brizola, por exemplo, sabia 

fazer como ninguém. Ele costumava chamar o ex-presidente do Brasil, Collor de Mello, 

de “rato que fugiu do navio da ditadura”, “politiqueiro da pior espécie”, “farsante”, 

“impostor” e “filhote da ditadura”. Depois rotularia o ex-presidente Lula de “sapo 

barbudo”.  

 Insultos como esses foram chamados por GEORGE (2016) de ‘giro do ódio’. Tal 

‘giro’ combina incitação com ultraje orquestrado e manufaturado contra um alvo 

determinado “por oportunistas que almejam desta forma, mobilizar os apoiadores e 

marginalizar os oponentes”. Trata-se também de um tipo de falácia conhecida por 

Argumentum ad Hominem. Este é sempre o caso quando se nega uma proposição com 

uma crítica ao autor e não ao conteúdo de sua fala. 

Cabe assinalar que a ofensiva prosa emocional está sendo utilizada agora no 

cyberbullying, nos embustes disseminados na web (hoax), nos debates on line e nas 

postagens dos blogueiros. Por isso mesmo ela foi batizada de flaming (fala incendiária). 

Ao que parece, a mediação tecnológica por computador autoriza uma rispidez na 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

interlocução que o encontro face a face costuma constranger. Outro fenômeno 

discursivo similar é o flame trolling, a provocação que um interlocutor faz ao postar 

como isca uma mensagem ofensiva à espera das reações raivosas dos demais. Isso acaba 

gerando uma flame war. Um dos resultados deste tipo de embate é que a voz dos que 

costumavam ser vencidos e sufocados pelas maiorias começa a ser ouvida com mais 

frequência, abalando, por consequência, os pressupostos da teoria da Espiral do 

Silêncio, como proposta originalmente pela cientista política Elisabeth Noelle-Neumann 

(1993).  

Como as emoções são necessariamente expressas através da linguagem 

considera-se uma limitação da pessoa quando isso não ocorre em suas manifestações, 

um mal denominado de alexitimia ou inassertividade. Não foi o caso das amas de leite 

no período colonial. Elas contribuíram à língua portuguesa ao darem um toque africano 

à língua transformando palavras como ‘dói’ em ‘dodói’ (FREYRE, 1979; BARBIERI & 

COUTO, 2012). Hoje em dia, visando alcançar esse mesmo efeito retórico é comum 

afofar termos através deste mecanismo prosódico, o da repetição silábica, artifício 

bastante utilizado na linguagem infantil. Exemplo é pipi, bumbum, nenê, mamar, vovô, 

vovó, papar, cacaca (sujeira), au-au (cachorro), tantã (para designar um desequilibrado) 

e nanar (para dormir). Resultado similar acontece com os sufixos zinho e inho, como o 

utilizado de forma manhosa pelas cervejarias. Através de suas campanhas publicitárias 

elas conseguiram transformar a bebida num lubrificante social com a amorosa 

expressão cervejinha.  

 Ou seja, e como proposto, a linguagem tem o poder de gerar a empatia no 

ouvinte. Ela nos faz desenvolver a compaixão, e está diretamente relacionada ao desejo 

de viver sonhos que não são originalmente nossos e aderir a diferentes ideologias que se 

encaixam em nosso enredo cognitivo. Decorre que as narrativas, sejam as originárias da 

política, do jornalismo ou do entretenimento massivo, são poderosas porque contribuem 

para que o narrador faça o público compartilhar emoções, algo por vezes denominado 

de ‘ressonância neural’
10

 e de ‘contágio mental’ (HATFIELD, et al., 1994). 

As emoções disparam reações comportamentais sem a fria ponderação racional 

(GREENE, 2013; p. 134). O que está em jogo no enfrentamento entre narrativas 

divergentes, como as examinadas neste estudo é “o desejo dos contendores em 

                                                           
10 Ver http://moderndragons.blogspot.com.br/2009/11/toward-new-ontology-of-brain-dynamics.html 
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conquistar algum grau de poder e controle sobre o clima de opinião pública. Por isso a 

luta retórica parece ser tão dramática” (WAINBERG, 2010; p. 14). 

 Dito de outra maneira, o choque entre discursos opostos gera com frequência um 

radicalismo destrutivo.
11

 Tal embate modifica brutalmente o humor coletivo, levando 

uns a exorcizar a raiva e o rancor (LeTORNEAU, 2015)
12

, e outros a vitimização e a dó. 

A propósito cabe recordar o fato de que a defesa de Lula optou posicioná-lo como 

vítima de ‘forças ocultas’ (argumento similar foi utilizado na redação da Carta 

Testamento de Getúlio Vargas, muito embora seu tom emocional fosse muito mais 

deprimido que o pronunciamento de Lula). Tais ‘forças’ teriam o objetivo de destruir o 

projeto do governo petista, assim como inviabilizar o retorno do partido à presidência 

em 2018. 

 Esse tipo de fala é uma estratégia comunicacional que almeja não só despertar a 

atenção, como também gerar a compaixão do interlocutor. É assim, através da emoção, 

que o personagem acuado tenta escapar do duro julgamento que outros estão dispostos a 

fazer. Nesses casos a ‘vítima’ se apresenta como ‘mártir’ de uma causa nobre. 

 Embora Lula tenha dito “não quero me comportar como um cara perseguido” é 

isso que ele faz em seu pronunciamento. Diz que é vigiado diuturnamente. Afirma que 

já foi chamado de quase tudo – comunista, sectário, radical, maluco. Ele era “o lambari 

que ia ser comido pelo jau”. Por fim, celebra o fato de que “eu conquistei o direito de 

andar de cabeça erguida nesse país". E como é usual nesse tipo de pronunciamento, 

Lula aponta um vilão que lhe faz contraponto. Na condição de ‘bode expiatório’, o vilão 

(o MPF, no caso) funciona como alvo preferencial de suas lamúrias. 

 Os opositores políticos de Lula interpretaram sua comoção como sendo 

resultado de uma queixa manipuladora que visava produzir a vitimização. Seu gemido 

acabou produzindo a irritabilidade, sentimento que se acumula nas pessoas e que se 

transforma, por fim, em ira (SIMNER, 1971) e às vezes também em violência. Foi essa 

revolta que levou milhares de pessoas saírem às ruas em protesto ao governo de Dilma 

Rousseff em 2015 (WAINBERG, 2015b) e em 2016.  

 Fica claro que o apelo a ‘termos abrasivos’ foi utilizado neste e noutros casos 

também pelo MPF. A tendência legalista é crítica deste tipo de pronunciamento por ser 

avessa ao esforço contemporâneo que se faz no âmbito da instituição de se aproximar do 

cidadão e de ser por ele entendido. Para os tradicionais a prosa emocional é uma ameaça 

                                                           
11 http://washingtonmonthly.com/2015/09/10/our-politics-of-anger-and-victimization/ 
12 http://edition.cnn.com/2015/09/09/politics/hillary-clinton-donald-trump-2016-bad-mood/index.html 
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à instituição já que a eloquência expõe politicamente os procuradores, algo que é 

evitado com a ‘cultura de gabinete’ e a usual prosa hermética dos ambientes jurídicos. 

Ocorre que a linguagem agora liberada deste tipo de constrangimento reflete o espírito 

do novo tempo em que a Lei de Acesso à Informação despertou na população o desejo 

de ser mais bem informado. A população também entendeu que este é seu direito. 

Naturalmente, temas referentes à linguagem e à forma de comunicação tornam-se mais 

polêmicas nos casos em que há uma afronta a algum poder econômico, político ou 

religioso estabelecido. A verdade é que a utilização da emoção como estratégia 

persuasiva é usual também noutras situações de denúncia e julgamento como é o caso, 

por exemplo, do tribunal do júri.  

 Ou seja, no caso analisado percebe-se que o emprego de fighting words pelo 

MPF teve o objetivo de conquistar o apoio do público às investigações da Polícia 

Federal e aos julgamentos e condenações dos corruptos e dos corruptores envolvidos na 

investigação conhecida por Lava Jato. Isso foi possível animando-se na sociedade 

principalmente a emoção da raiva. Este sentimento usualmente aciona a militância 

cívica (CASTELLS, 2009; WAINBERG, 2015b) já que a ira decorre da sensação de 

injustiça de situações experimentadas que se acumulam na pessoa. Por fim tais 

frustrações provocam uma irritação que se torna com o tempo intolerável. Esse 

resultado é capturado na expressão “morrer de raiva”.  
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