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A vida de Jesus Cristo tem sido uma amálgama de crença na leitura bíblica e pesquisa intensa na área 
religiosa e/ou científica (e até descrença de que ele existiu ou se portou como descrito na bíblia). A bio-
grafia literária (no caso, de Jesus) tem sido uma área rica na literatura, e também na das histórias em 
quadrinhos. Nesta linguagem artística, tem sido cada vez mais conhecida (e reconhecida) a autoria em 
contrapartida à manufatura industrial dos quadrinhos mainstream (comerciais). Nesse ponto, o autor 
nacional Laudo Ferreira trouxe uma obra autoral escrita e desenhada (arte-finalizada por Omar Viñole) 
com uma pesquisa intensa de fonte bibliográfica rica e de posições internalizadas que atravessou 13 anos 
de amadurecimento e produção. Nessa obra Yeshuah (em três volumes e agora encadernada), o autor 
traçou sua visão (aliada à suas pesquisas) do que foi a vida de Yeshu (Jesus) com apuro tanto no roteiro 
como na arte, mas mais do que isso, fundamentou a obra em uma inverstigação acurada e metódica 
aliada à sua maneira de vivenciar e ver a histórica figura do maior expoente religioso cristão da humani-
dade. Este artigo tece acerca dessa obra, do autor e de sua elaboração, e como este trabalhou modificou 
o próprio Laudo, conforme ele mesmo expõe nos relatos na obra e em entrevistas publicadas. E aliado a 
isso, a intenção desse texto é mostrar a pungência e importância que tem uma obra autoral artística (no 
caso, esta em HQ) para seu próprio idealizador, e que obviamente impacta, ainda que de maneira distin-
ta provavelmente, em cada um dos seus leitores, tendo a mim mesmo como testemunho de tal leitura.   

Palavras-chave: Quadrinhos. Autoria. Biografia.

Sala 1 
10:30 às 10:45


