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O Brasil precisa de heróis:  

A ascensão dos símbolos da Operação Lava1 

Wagner Alexandre Silva2 

 
RESUMO: 
A “Operação Lava Jato”, que investigou denúncias de propinas, subornos, desvios e lavagem 
de dinheiro envolvendo renomados políticos e empresários, recebeu grande atenção da mídia. 
Como um programa policial, a espetacularização promovida pelos meios de comunicação 
paulatinamente fez com que figuras como o Ex-Juiz Sérgio Moro e o Ex-Agente Newton Ishii 
– o Japonês da Federal –, até então incógnitos no cenário nacional, migrassem dos noticiários 
para o imaginário como novos mitos heroicos nacionais. 
 

INTRODUÇÃO 

As constantes notícias de fraudes envolvendo representantes políticos levaram a uma 

decepção, desilusão e descrença generalizada dos brasileiros para com a política tradicional. 

Com a espetacularização da “Operação Lava Jato”, realizada pela Polícia Federal, o Brasil 

assistiu ao desmembrando de uma imbricada rede de corrupção nos moldes das melhores 

séries policiais de TV e, como todo bom programa de televisão, também havia heróis e 

vilões3. 

A operação, que investigava propinas, subornos, desvios e lavagem de dinheiro, recebeu 

grande atenção da mídia por envolver renomadas figuras políticas e empresariais do país, 

principalmente, a do Ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva, que foi pouco a pouco sendo 

apresentado como o grande vilão. Além disso, a espetacularização (DEBORD, 2000) da 

operação policial fez surgir personagens heroicos tais como: o Juiz Federal Sérgio Fernando 

Moro e o Chefe de Operações da Polícia Federal em Curitiba, Newton Ishii, que ficou 

conhecido pelo apelido de “Japonês da Federal” (O grifo é nosso). Figuras que até então eram 

incógnitos funcionários públicos. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 4 – Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional 

de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutorando do PPGCOM/ESPM. E-mail: wagnersilva@acad.espm.br 
3 Embora as figuras públicas citadas no presente artigo não mais ocupem os mesmos cargos e funções, para 
efeito de estudo mantivemos seus títulos para que houvesse conformidade com o material analisado. 
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Essas repercussões fizeram com que ambas as figuras ganhassem grande proeminência, sendo 

transformados em uma personificação do sucesso e da eficácia da operação. Dentre os 

inúmeros veículos de comunicação que fizeram a cobertura diária da operação, destacamos a 

Veja – periódico brasileiro publicado pela Editora Abril –, por abertamente contribuir por 

transformar esses personagens em símbolos ao trazer em suas capas e matérias, imagens e 

títulos sensacionalistas com o intuito de chamar a atenção de seu público leitor. 

No entanto, da mesma forma que a Veja elevou tais figuras ao status de heróis, também 

contribuiu, posteriormente, para que fossem rechaçados, suscitando-nos o interesse em 

analisar quão forte foi o grau de influência desse meio de comunicação na mitificação e 

desmitificação dos símbolos da investigação policial, sobre o prisma dos conceitos de mito, 

fãs e fandom elencados por Mircea Eliade (1972, 1979, 1992, 2008) e Matt Hills (2000), 

respectivamente. Deste modo, buscaremos no presente estudo averiguar como as narrativas 

empregadas nesse periódico foram consumidas pelos apoiadores da Direita Política brasileira 

e capazes de influenciar seu imaginário para fazer com que o Juiz Sérgio Moro e o Chefe de 

Operações da Polícia Federal em Curitiba, Newton Ishii, fossem considerados símbolos da 

Justiça, em outros termos, novos mitos heroicos nacionais. 

 

COMO SURGEM OS HERÓIS? 

Em 17 de março de 2014, teve início a intitulada Operação Lava Jato4 e a imprensa 

especializada se viu forçada a cunhar heróis e vilões para a construção da narrativa que 

envolvia a investigação policial que, segundo se noticiava, estava deflagrando o maior de 

todos os escândalos de corrupção da história do Brasil. 

A Lava Jato [tinha] uma vocação midiática por vários fatores: a posição 
social dos investigados e réus, as prisões provisórias e suas relações como 
meios de prova por meio das delações premiadas e o impacto político do 
julgamento do juiz, que acabaram criando no tecido social um clamor pela 
ação punitivista (GOMES, 2016, p. 2). Contudo, a operação em questão 
apresenta em seu “DNA” a pressão da mídia como forma de repreender 
ações de corrupção; ou seja, a mídia como sendo um instrumento 
influenciador da questão moral. (PRADO, 2018, p. 2) 

O espetáculo, afirma DEBORD (2000, p. 22), é um algo inerente às sociedades, apresentando-

se nelas e como parte delas. Surgia, assim, a série policial Operação Lava Jato e como todo 
                                                 
4 O grifo é nosso. 
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bom programa de TV, havia a necessidade de se estabelecer mocinhos e bandidos, bem e mal, 

certo e errado. Acompanhava-se o desdobramento da operação de combate à corrupção, mas 

lhe faltava rostos, em outras palavras, símbolos identificáveis ao público em geral. Nesses 

heróis, seriam encontradas uma imagem mítica condensadora de aspirações e uma projeção 

materializada do desejo de justiça a ser consumida por todos os brasileiros. Desta forma, 

como esclarece Baccega (2015), “o conhecimento da realidade não se dá sem o diálogo com a 

intricada rede de intercâmbio de significados entre comunicação e consumo, 

interdependentes, sustentáculos da contemporaneidade” (BACCEGA, 2015, p. 11). 

A corrupção, tal qual uma entidade sobrenatural, sempre esteve enraizada nas sociedades de 

todo o mundo. Parte de algo que transcende a existência do próprio homem, a corrupção paira 

no imaginário, assumindo formas diversificadas: anjos, demônios, animais, espíritos, 

monstros, em outros termos, mitos. Os mitos carregam em si uma verdade, que se comprova 

justamente pela existência daquilo a que se referem. O mito da morte, em diferentes culturas, 

é real, pois está comprovado que os vivos morrem. Já a corrupção é comprovada pela 

honestidade e vice-versa. 

De modo análogo, cientes de que até mesmo as instituições públicas e privadas do país estão 

sujeitas a serem corrompidas e utilizadas para fins escusos, a Lava Jato se apresentava com 

um expurgo – senão definitivo ou menos incisivo – desse grande mal mítico do país, 

comportando na operação a existência de algo contrário à corrupção, que pouco a pouco foi 

sendo personificado nos agentes públicos dela responsáveis, representantes da Direita Política 

Brasileira. 

Os mitos têm por função servirem como modelos a serem seguidos, sejam de comportamentos 

ou de costumes. Assim, a apresentação de figuras heroicas se fazia necessária para 

comprovação da eficácia da Lava Jato. Dentre os inúmeros funcionários públicos 

participantes da operação, um inicialmente despertou a atenção da mídia. Tratava-se do 

agente da Polícia Federal, Newton Ishii, que por seus traços orientais foi apelidado pelos 

veículos de notícia de “Japonês da Federal5” (Figura 1). 

 

                                                 
5 O grifo é nosso. 
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Figura 1: Chefe de Operações da Polícia Federal Newton Ishii, que ficou conhecido como Japonês da Federal 

 
Fonte: https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2018/02/untitled-135.jpg 

 

As câmeras rapidamente se voltaram ao enigmático agente nipo-brasileiro, que acompanhava 

os presos da Operação Lava Jato e, logo, passou a ser conhecido nacionalmente. Sua fama se 

estendeu ao ponto de, em 2016, ser transformado em máscaras, fantasias e tema de uma 

marchinha de Carnaval e, ainda no mesmo período, o Japonês da Federal foi homenageado 

com um boneco no tradicional Carnaval de Olinda. 

É importante trazermos primeiramente uma breve análise sobre a forma como o Japonês da 

Federal foi elevado a símbolo heroico logo no início da Lava Jato. A constante presença ao 

lado dos figurões (políticos e empresários) presos em decorrência das investigações realizadas 

pela operação fez o Agente da Polícia Federal ganhar os holofotes e atenção da mídia. As 

lentes passaram de uma hora para outra a ser apontadas não somente aos presos da operação, 

mas também para a figura sóbria, de óculos escuros, uniformizada e armada, militarmente 

paramentada com colete à prova de balas, rádio comunicador, distintivo e luvas. 

Edgar Morin (2002) classificou como “olimpianos modernos” (MORIN, 2002, p. 105) 

aquelas figuras célebres que preenchiam as manchetes dos jornais e revistas, oriundas do 

cinema, programas de rádio e TV. Celebridades, que por seus feitos magníficos (esportistas), 

função política ou sagrada, ou por simples berço de nascimento (reis, rainhas, príncipes, 

princesas e etc), detinham o interesse dos flashes dos repórteres e atenção do grande público.  

Como ressaltou esse autor 

Os novos olimpianos são, simultaneamente, magnetizados no imaginário e no 
real, simultaneamente, ideais inimitáveis e modelos imitáveis; sua dupla 
natureza é análoga à dupla natureza teológica do herói-deus da religião cristã: 
olimpianas e olimpianos são sobre-humanos no papel que eles encarnam, 
humanos na existência privada que eles levam. (MORIN, 2002, p. 106) 
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De forma semelhante, podemos notar que o Japonês da Federal foi alçado a esse “olimpismo” 

(MORIN, 2002, p. 105) moderno, ao ser considerado como “o novo herói anticorrupção” 

(GLOBAL VOICES, 2020) pela mídia nacional. Um erro que se mostrou crasso, pois no 

mesmo ano de 2016, precisamente no dia 7 de junho, Newton Ishii fora condenado a quatro 

anos, dois meses e vinte e um dias de prisão pelo crime de facilitação de contrabando. 

A sentença proferida como desfecho de uma outra investigação da Polícia Federal, intitulada 

Operação Sucuri, desenvolveu-se a partir de denúncias sobre o envolvimento de agentes na 

facilitação de entrada de produtos contrabandeados no país pela fronteira com o Paraguai. E, 

assim, encerrava-se a participação do Japonês da Federal na série Lava Jato. 

Contudo, esses fatos não foram suficientes para aplacar o ânimo jornalístico em encontrar um 

novo herói e a Veja se voltou à edificação do Juiz Sérgio Fernando Moro. 

 

SURGE UM NOVO E MELHOR HERÓI 

Desde o início da Lava Jato, o Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, já figurava entre os 

principais personagens da operação. Mas sua importância foi crescendo gradativamente, à 

proporção que sua influência jurídica foi aumentando sobre as investigações. No final de 

2015, a Veja, edição 2458, ano 48, nº 52, de 30 de dezembro de 2015, intitulada Retrospectiva 

2015 (Figura 2), trazia a foto do Juiz Sérgio Moro com os dizeres: “Ele salvou o ano!”. 

Aludindo a todos os feitos do magistrado e de como suas competentes decisões acerca da 

operação estavam contribuindo para erradicar a corrupção no país, o Juiz Sérgio Moro 

tornava-se o novo, e melhor, herói para a Direita Política. 

Figura 2: Restrospetiva 2015 – Veja 

 
Fonte: https://2.bp.blogspot.com/-Nke9rTmp2FQ/WSm4okzt0hI/AAAAAAAA6Zw/mmh92JFYLAoYX_y-

PqYppg_QXj8HXOeegCLcB/s1600/capa-veja%2BMoro.jpg 
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A inserção do Juiz Sérgio Moro como Paladino da Justiça foi muito além daquela realizada 

com o Japonês da Federal, pois as honrarias a ele prestadas foram exacerbadas, culminando 

no estabelecimento de uma legião de fãs, que o alçou à alcunha de super-herói, tendo sido 

designado por eles como o Superman brasileiro. 

Podemos notar que – em certa medida – a forma com que o Juiz Sérgio Moro passou a figurar 

nos noticiários assemelha-se àquelas vistas na apresentação de figuras cultuadas dentro da 

Cultura de Fãs, reforçada tal argumentação pelo fato do Juiz Sérgio Moro ter sido considerado 

um super-herói pela Direita Política. Seus admiradores, tais como quaisquer outros tipos de 

fãs, faziam, de maneira não consciente, uso de práticas extremamente similares àquelas 

adotadas por indivíduos pertencentes aos chamados fandoms: trajando camisetas com o nome 

e rosto estampado do Juiz, bem como, carregando faixas e se mobilizando em manifestações e 

atos em seu favor. 

Em termos de continuidade, tais ações e comportamentos se igualavam às que são praticadas 

por fãs (HILLS; GRECO, 2015, p. 151) de um dado artista ou personalidade midiática, 

desenvolvendo o que HILLS (2002) nomeou por “neoreligiosidade”, isto é, uma atitude  

[...] pragmaticamente produzida por meio das "novas regularidades" de "culto" 
como um rótulo para tipos de textos de mídia e consumo de mídia, bem como 
por meio das "recorrências incomuns" de tais discursos religiosos dentro do 
fandom. A neorreligiosidade da cultura do fã ocorre como um efeito dos 
discursos e práticas dos fãs, em vez de depender de uma essência / "ontologia" 
precedente da religião e suas supostas funções na sociedade. (HILLS, 2002, p. 
86)  

Transformado em símbolo da competência da Justiça Brasileira, percebemos que o Juiz 

Sérgio Moro foi um produto criado pela cultura de massa, fundamentado na espetacularização 

e em uma “mitologização atrofiada” (MORIN, 2002, p. 109), que “sob a inibidora pressão da 

realidade informativa e do realismo imaginário” (MORIN, 2002, p. 109), culminou em um 

modelo orientado a suprir as necessidades de identificação de uma sociedade ávida de 

consumo midiático. 
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OS VILÕES SÃO REVELADOS 

Em 29 de outubro de 2014, a capa da Veja, edição 2397, ano 47, nº 44, trouxe os rostos da 
então Presidenta Dilma Rousseff e do Ex-Presidente Lula com os dizeres em destaque: “Eles 
sabiam de tudo” (Figura 3), expondo que esses políticos estavam a par de todos os esquemas 
de corrupção descobertos nas investigações que estavam sendo realizadas na operação. 
Iniciava-se a revelação dos antagonistas principais, sobretudo, daquele que viria a ser o maior 
vilão de todos os tempos, o Ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

  

Figura 3: Veja, ed. 2397, ano 47, nº 44 

 

Figura 4: Veja, ed. 2423, ano 48, nº 17 

 
Fonte: https://veja.abril.com.br/wp-

content/uploads/2016/12/capa-2397-size-
575.jpg?quality=70&strip=info&w=575 

Fonte: https://veja.abril.com.br/wp-
content/uploads/2016/12/capa-2397-size-
575.jpg?quality=70&strip=info&w=575 

 

O bem (Direita Política) e o mal (Esquerda Política) estavam sendo aos poucos 

personificados. Em 29 de abril de 2015, na edição 2423, ano 48, nº 17 (Figura 4), a Veja, com 

publicações cada vez mais espetaculosas, passou, então, a fomentar a repulsa ao Ex-

Presidente Lula, como visto na edição 2469, ano 49, nº 11, de 16 de março de 2016 (Figura 

5), sendo efetivamente elencado a grande mentor de todo o esquema de corrupção investigado 

pela Lava Jato. 

 

 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

647 

Figura 5: Veja, edição 2469, ano 49, nº 11 

 
Fonte: https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2016/12/lula-capa-veja.jpg?quality=70&strip=info&w=600 

 

Com isso, passamos a ter como paladino da justiça o Juiz Sérgio Moro e, do lado oposto, o 

maior de todos os corruptos do Brasil, o Ex-Presidente Lula. Entretanto, a trama em 

desenvolvimento se mostraria mais complexa do que os acompanhantes da série poderiam 

imaginar, uma vez que, em 2017, o Juiz Sérgio Moro e o Ex-Presidente Lula ficariam frente a 

frente pela primeira vez desde que as investigações conduziram à presunção de que esse 

político estaria por detrás de toda a corrupção. 

Para “celebrar” (O grifo é nosso) tal acontecimento, a edição da Veja 2529, ano 50, nº 19, de 

10 de maio de 2017, apresentou uma capa na qual se via Moro e Lula com máscaras de 

lutadores de luta livre mexicana (Figura 6), criando em torno desse acontecimento “um clima 

de vale tudo” (PRADO, 2018, p. 10) que se finalizaria, obviamente, com a derrota do mal, 

consolidada pela prisão do Ex-Presidente Lula, em 11 de abril de 2018 (Figura 7). 
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Figura 6: Veja, edição 2529, ano 50, nº 1 

 

Figura 7: Veja, edição 2529, ano 50, nº 1 

 
Fonte: https://2.bp.blogspot.com/-

Nke9rTmp2FQ/WSm4okzt0hI/AAAAAAAA6Zw/m
mh92JFYLAoYX_y-

PqYppg_QXj8HXOeegCLcB/s1600/capa-
veja%2BMoro.jpg 

Fonte: https://www.researchgate.net/ 
publication/336029358/figure/fig1/AS:80705306075
5456@1569427852113/Capa-da-revista-Veja-de-11-

de-abril-de-2018.jpg 

 

A postura antiética (PRADO, 2018, p. 10) da Veja encontrava alicerce em sua própria ligação 

com grupos conservadores da política e economia brasileira, pois, muito antes, “desde o início 

do governo Lula, seu posicionamento político-ideológico é aberto: o inimigo a ser batido e 

desacreditado é constituído pelas forças político-sociais à esquerda do espectro político” 

(MELLO, 2015, p. 70). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A espetacularização das investigações promoveu uma inversão da realidade, ao mesmo passo 

que fez com que essa realidade vivida passasse a ser “materialmente invadida pela 

contemplação do espetáculo” (DEBORD, 2000, p. 23). Entremeava-se história real e 

ficcional. A Veja, com chamadas sensacionalistas em suas capas, contribuía de maneira 

incisiva na transformação da Lava Jato em um grande espetáculo. 

Tendo por base os escritos sobre mito trazidos por Mircea Eliade (1972, 1979, 1992, 2008) e 

as ideias sobre fãs e fandom apresentadas por Matt Hills (2000), buscamos compreender as 

similaridades existentes entre esses conceitos e, a partir daí, intentamos promover uma análise 

discursiva das capas da revista Veja, seguindo-se as argumentações de Maria Aparecida 

Baccega (2015) e demais autores. 
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Através da análise das capas da Veja que trouxeram como destaque a Operação Lava Jato, 

observamos que as imagens e narrativas nelas empregadas influenciaram de alguma forma o 

imaginário da Direita Política Brasileira, contribuindo de forma significativa para a eleição do 

Japonês da Federal e, após a sua derrocada saída, do Juiz Federal Sérgio Moro como símbolos 

da Justiça da Lava Jato, sem deixar de mencionar os esforços imagéticos e narrativos 

realizados pela Veja para estabelecer o Ex-Presidente Lula como antagonista ao seu principal 

herói. 
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