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O autor.

Pierre-François Beauchard, 
nascido no dia 9 de fevereiro 
de 1959.

Forma-se pela Escola de 
Artes Aplicadas de Duperré, 
em Paris no ano de 1985.

Em 1990, é um dos 
fundadores da 
L’Association, editora que 
revoluciona o panorama dos 
quadrinhos franco-belgas no 
início dos anos 90.



Começa a ser publicada por David B. no 
ano de 1996. São seis volumes na edição 
francesa original, mas em português, até
o momento, só foram publicados os dois 
primeiros volumes. 

Tem como título original: L’ascension du
Haut Mal.

Uma série autobiográfica,  que utiliza a 
linguagem dos quadrinhos, e que tem 
como elemento central a epilepsia do 
irmão do autor.

A Série O Epilético.



A epilepsia no discurso autobiográfico do 
autor.

Imagem Texto
O significado do título.Traço impactante que 

demonstra uma vida cercada pela 
escuridão. Uma vida constituída na 
“zona noturna” (Susan Sontag)

Bourdieu e Lejeune.

Chave textual: a ilusão biográfica. 



Camuflam porque...

O autor usa um 
pseudônimo, que 
pode esconder sua 
identidade.

O “Epilético” não é
o autobiografado, 
mas seu irmão.

Autoria e  título que camuflam e identificam o 
autor.

E identificam 
porque...

O autor assina 
como David.

A epilepsia do 
irmão centraliza a 
vida do autor e de 
sua família e é um 
elemento chave de 
identidade.



A epilepsia do irmão rege os 
acontecimentos da série.

A centralidade da representação 
textual e imagética da crise. 

Chave textual:  lugar central da epilepsia



Chave textual: A epilepsia é o encontro 
com o desconhecido.

A doença é o desconhecido e o 
inesperado.

A epilepsia é o desconhecido 
também para os médicos.

A epilepsia é o preconceito.



É o isolamento do doente 
diagnosticado como epilético.

Chave textual:  A epilepsia é o isolamento.

Isolamento que se constrói na 
sua escalada do grande mal.

Isolamento que se refere 
também a luta do autor 
contra a epilepsia. 
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