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Aroeira começou a desenhar muito cedo. 
Ele se recorda de ter 11 ou 12 anos de idade 
quando desenhava para livros paradidáti-
cos de sua mãe, que era pedagoga. Aos 16 
anos, desenhava para a coluna de esportes 
“Cama de gato”, do seu pai no jornal O 
Diário, em Belo Horizonte.  

“Minhas influências são muitas e varia-
das. Vão desde Carl Barks, desenhista do 
Tio Patinhas, passando pelos quadrinistas 
Charles Schulz, Quino. Os caricaturistas 
Jean Mulatier, David Levine e os fantás-
ticos irmãos Caruso”. 

Além dos artistas citados, o chargista 
reconhece que o que aprendeu sobre o 
marxismo no movimento estudantil foi 
importante para sua consistência ideoló-
gica. Desta forma, Aroeira trocou o curso 
de matemática pelo trabalho de cartunis-
ta. Inicialmente, na imprensa sindical. 

Atualmente, Aroeira desenha para o 
portal Brasil 247 e continua exercendo a 
função de “atacar” e ser crítico social por 
meio de suas charges. 

Recentemente, uma das charges de 
Aroeira esteve no centro de uma polêmi-
ca entre os cartunistas brasileiros e o 
governo federal. O desenho intitulado 
“Crime Continuado”, publicado no portal 
Brasil 247, mostrou uma cruz vermelha 
(símbolo da saúde) transformada em uma 
suástica pelas mãos do presidente 
Bolsonaro, que havia incentivado aliados 
a invadir hospitais com vítimas de coro-
navírus.  

Após a charge viralizar nas redes sociais, 
o ministro da Justiça, André Mendonça, 
anunciou que a Polícia Federal (PF) e a 
Procuradoria-Geral da República (PGR) 
iriam instaurar inquérito, com base na 
Lei de Segurança Nacional, para investi-
gar Aroeira e o jornalista Ricardo Noblat, 
da revista Veja, que divulgou o trabalho 
do artista no Twitter.

“Qual é o sentido de processar um car-
tunista com a Lei de Segurança Nacional? 
Que ameaça ao país eu represento? O [por-
tal Brasil] 247 já colocou o departamento 
jurídico à minha disposição. Eu tenho mui-
tos amigos na área que se colocaram à 
disposição, mas não há processo ainda e 
eu não fui notificado de nada.” 
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