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LOG	LINE	
Para	encarar	as	pautas	bizarras	de	um	jornal	sensacionalista	um	repórter	fotográfico	tem	
que	aprender	a	lidar	com	seus	traumas	e	fobias	.		
	

STORYLINE	

A	 trajetória	 incomum	do	ex-escoteiro	e	premiado	 reporter	 fotográfico	Assunção	que	para	
chegar	a	cada	clique,	à	cada	foto	polêmica,	premiada,	histórica,	adotou	um	método	pouco	
convencional:	 	aulas	de	 teatro	para	 inventar	personagens	peculiares	e	conseguir	 estar	 no	
lugar	certo	na	hora	certa.		

GÊNERO	e	REFERÊNCIAS	

Drama	e	Humor	Ácido:	Referências	(The	Night	Clawler,	The	Public	Eye)	

1ª	TEMPORADA	

A	primeira	temporada	acontece	no	final	dos	anos	80	e	vai	até	meados	dos	anos	90.	Assunção	
pede	demissão	do	cargo	de	office	boy	e	passa	a	frequentar	o	laboratório	do	jornal	aos	fins	de	
semana	para	fazer	“bonecos",	ao	mesmo	tempo	passa	a	frequentar	aulas	de	teatro.	Depois	
de	muita	insistência	e	perseverança,	Assunção	tem	sua	primeira	chance	quando	o	principal	
fotógrafo	do	jornal	quebra	a	mão.	Com	o	ótimo	resultado	da	publicação,	e	contra	a	vontade	
do	editor	chefe,	Assunção	assume	a	vaga	de	repórter	fotográfico	do	jornal	sensacionalista.	As	
pautas	 o	 obrigam	 a	 se	 deparar	 com	 as	 mais	 bizarras	 situações	 e	 apesar	 da	 acirrada	
concorrência	 com	um	 fotografo	mais	experiente,	Assunção	 consegue	 fotos	 incríveis	e	 vai	
conquistando	a	admiração	de	seus	colegas	com	seu	estilo	peculiar.	Ele	desenvolve	uma	paixão	
platônica	por	Telminha,	 filha	do	dono	do	 jornal	que	estimula	 seu	 lado	 voyeurístico	e	ele	
começa	a	fotografar	nus.	Após	uns	anos	registrando	tantas	histórias	trágicas,	Assunção,	fica	
esgotado	do	cotidiano	do	jornal	e	pede	demissão.	Em	uma	linha	paralela	de	tempo	Fausto,	
editor	do	 jornal	e	marido	de	Telminha,	é	perseguido	e	assassinado	por	um	serial	killer	que	
odeia	o	jornal,	encerrando-se	assim	a	primeira	temporada.	
	
2ª	temporada	

A	 segunda	 temporada	 começa	 com	 Telminha	 assumindo	 o	 jornal	 após	 o	 assassinato	 do	
marido.	Telminha	não	concorda	com	a	 linha	editorial	 sensacionalista	do	 jornal.	Ela	 chama	
Assunção	de	volta	e	este,	devido	a	sua	paixão	por	ela,	não	consegue	recusar	e	parte	para	uma	



nova	fase	em	sua	carreira.	 Inicia-se	a	decadência	do	gênero,	agravada	pelo	surgimento	de	
programas	de	TV	com	o	mesmo	tipo	de	conteúdo	sensacionalista.			

3ª	temporada	

A	terceira	temporada	começa	na	virada	do	século	e	vai	tratar	da	inclusão	digital	na	fotografia	
e	 as	 mudanças	 de	 comportamento	 das	 pessoas	 com	 o	 advento	 da	 internet,	 Google	 etc.	
Crispiniano	 finalmente	se	aposenta,	e	para	que	o	grupo	de	comunicação	 familiar	não	seja	
desmantelado	pelos	acionistas,	Telminha	é	obrigada	a	assumir	o	controle	geral	das	empresas,	
tendo	que	se	afastar	da	publicação	para	a	qual	Assunção	trabalha.	Logo	o	jornal	é	extinto,	o	
que	força	Assunção	a	buscar	novos	rumos	para	sua	fotografia.	

4ª	temporada	

A	quarta	temporada	se	passa	nos	dias	de	hoje	quando	Assunção	vira	motorista	de	táxi	e	passa	
a	carregar	sua	câmera	para	fotografar	os	passageiros	e	constar	suas	histórias.	
	

ARGUMENTO	PILOTO	

Assunção	pede	demissão	do	cargo	de	office	boy	e	passa	a	frequentar	o	laboratório	fotográfico	
de	jornal	sensacionalista	nos	finais	de	semana	na	esperança	de	conseguir	a	vaga	de	repórter	
fotográfico.	Depois	de	muitos	"nãos"	de	todos	chefes,	e	passar	por	um	grande	desconforto	
em	um	velório,	ele	finalmente	desiste,	e	vai	trabalhar	de	auxiliar	de	escritório	em	um	banco	
graças	a	seu	pai.	Sabendo	que	precisa	encontrar	um	diferencial	para	conseguir	se	tornar	um	
fotógrafo,	Assunção	entra	para	um	curso	de	teatro,	pois	acredita	que	criando	personagens	
conseguirá	se	infiltrar	melhor	nos	cenários	trágicos	das	pautas	do	jornal,	e	também	irá	ajudá-
lo	com	sua	falta	de	autoconfiança.	Num	fatídico	dia	primeiro	de	abril,	o	fotografo	do	jornal	
quebra	a	mão	e	ele	é	chamado	para	substitui-lo,	mas	desconfia	que	seja	só	um	trote.	Quando	
ele	finalmente	se	convence	que	consegue	sua	tão	aguardada	e	batalhada	oportunidade,	não	
tem	ideia	que	a	pauta	"Churrasquinho	de	Criança”	vai	lhe	obrigar	a	enfrentar	traumas	e	fobias	
trazidas	de	volta	da	infância	de	uma	maneira	radical.	

UNIVERSO	DA	HISTÓRIA	

Baseada	em	depoimentos	do	fotógrafo	José	Luís	da	Conceição,	a	série	"ASSUNÇÃO	–	Tudo	
por	uma	Foto"	acompanha	o	período	mais	fértil	de	sua	carreira,	trabalhando	em	um	jornal	
sensacionalista	com	a	missão	de	ilustrar	matérias	por	vezes	absurdas,	com	uma	única	imagem	
que	 fosse	 capaz	 de	 traduzir	 com	 perfeição	 o	 momento	 de	 cada	 história,	 até	 mesmo	 se	
estivesse	longe	de	ser	verídica.		

O	conteúdo	da	série	é	rico	em	narrativa	e	dramaturgia.	"ASSUNÇÃO	–	Tudo	por	uma	Foto"	
apresenta	o	recorte	de	uma	época	com	personagens	e	fatos	históricos	marcantes	e	as	fotos	
que	ajudaram	a	retratar	esse	período	e	que	também	ajudaram	a	criar	“lendas	urbanas”	que	
habitam	as	mentes	de	seus	leitores	até	hoje.	Os	relatos	por	trás	dessas	fotos	e	as	matérias	do	
jornal	sensacionalista	fazem	parte	de	um	momento	significativo	de	nossa	história	imagética	
e	jornalística	e	servem	como	tema	para	cada	episódio.	



Detalhes	curiosos	da	profissão,	da	rotina	de	trabalho	de	Assunção	cercado	de	personagens	
curiosos	e	histórias	por	vezes	bizarras,	assim	como,	seus	métodos	para	conseguir	fotos	que	
ficaram	consagradas	na	história	do	 jornalismo	brasileiro	e	oferecem	um	conteúdo	rico	em	
narrativa	e	dramaturgia.	

	

	

PERSONAGENS:	

Apresentação	e	curva	do	personagem	principal:	
	
Júlio	Cesar	Assunção,	o	Assunção:	27	anos,	repórter	fotográfico	de	um	jornal	sensacionalista,	
faz	bicos	em	casamentos	e	festinhas	infantis.	Percorreu	um	longo	caminho	pavimentado	de	
"nãos"	para	se	tornar	fotógrafo,	mas	graças	à	sua	insistência	e	perseverança	atingiu	seu	sonho	
de	criança.	Magro	e	franzino,	sempre	foi	alvo	de	gozações,	morria	de	vergonha	quando	o	pai	
o	levava	para	a	escola	no	rabecão	e	tocava	a	sirene	quando	se	aproximava	da	entrada,	além	
do	que,	o	fato	do	pai	guardar	o	rabecão	na	garagem	de	casa,	algumas	vezes	com	corpos	de	
indigentes	ou	até	membros	amputados,	disparou	medos	e	fobias	em	Assunção,	que	morre	de	
medo	do	escuro,	tem	acrofobia	e	dificuldades	com	questões	relacionadas	à	morte.		
Tirou	diploma	de	fotógrafo	comercial	pelo	Senac	e	percebeu	que	a	tarefa	não	era	fácil.	O	mais	
importante	era	estar	no	lugar	certo	na	hora	certa.	Foi	então	que	ele	descobriu	que	seria	um	
tipo	diferente	de	fotógrafo	e	em	vez	de	se	 inscrever	em	mais	um	curso	de	fotografia	para	
melhorar	 sua	 técnica	 ele	 decidiu	 cursar	 teatro	 para	 poder	 criar	 personagens,	 álter	 egos,	
disfarces	e	artimanhas	sem	comprometer	seu	caráter.		Na	verdade,	Assunção	que	já	era	quase	
invisível	 aos	 outros:	 aperfeiçoou	 seu	 superpoder	 e	 passou	 a	 ser	 um	 voyeur	 de	 primeira,	
ficando	 na	 espreita,	 pacientemente,	 sempre	 buscando	 o	melhor	 posicionamento	 para	 o	
melhor	 enquadramento	 e	 principalmente	 para	 observar	 as	 pessoas	 e	 enxergar	 suas	
peculiaridades,	com	profundidade	em	cada	detalhe.		
	
Outros	Personagens:	
	
-	O	pai,	Hermes	Assunção:		Novo,	“Vermes”,	35,	velho	,64,	era	motorista	do	serviço	funerário	
e	costumava	trazer	defuntos	para	passar	noites	e	as	vezes	até	o	fim	de	semana	em	casa	só	
para	poder	ficar	com	o	carro.	Preconceituoso,	machista	ao	extremo,	assimilou	muito	mal	o	
nascimento	do	filho	e	a	mudança	de	sua	relação	com	Mariza	(sexo	quase	inexistente,	muito	
menos	atenção)	passando	a	desprezar	a	mulher	e	especialmente	o	filho.	Fez	Assunção	sofrer	
na	adolescência	e	na	vida	adulta,	sempre	o	colocando	como	fracassado.	Tem	conversas	com	
os	mortos	que	transporta	no	rabecão.	
	
Opções	de	atores:	
André	Mattos	
	
-	 A	 mãe,	 Mariza	 Célia	 Assunção:	 Nova,32,	 velha,	 62,	 dona	 de	 casa,	 após	 o	 parto,	
imediatamente	manifestou	 uma	 forte	 relação	materna	 com	 Assunção	 tornando-se	 super	
protetora	e	“fã”	incondicional	do	filho.	Mariza,	carola	fervorosa,	sofria	assédio	por	parte	de	



vários	amigos	do	marido	e	se	punia	constantemente	cada	vez	que	considerava	seus	atos	ou	
pensamentos	pecaminosos.	
	
Opções	de	atrizes:	
Dira	Paes	
	
-	O	chefe:	Otávio	Fragoso	
Editor	do	jornal,	52,	é	tratado	por	todos	como	“Chefe”.	Fragoso	tem	uma	forma	inescrupulosa	
de	tratar	o	jornal,	seu	lema	é	“Sangue	no	Zóio”,	especialmente	no	que	se	refere	a	fotografia:	
para	ele	toda	notícia	tem	que	ter	um	grande	chamariz	visual.	Tipo	cafajeste,	usa	dos	contatos	
de	 Assunção	 para	 lhe	 conseguir	 garotas	 de	 programa	 da	 boca	 do	 lixo.	 Oportunista,	
imediatista,	arrogante,	usa	e	abusa	de	sua	autoridade,	humilhando	as	pessoas,	especialmente	
sua	secretária.	Tem	um	certo	sadismo	em	colocar	Assunção	em	pautas	de	grande	risco.	
	
Opções	de	atores:	
Marco	Rica	
	
-	O	repórter	parceiro:	Marcelo	Bacaleni,	38,	
Grande	 parceiro	 das	 aventuras	 e	 das	 pautas.	Amigo	 também	 fora	 do	 trabalho,	 sabe	 das	
fragilidades	de	Assunção	e	está	sempre	pronto	para	confortá-lo.	Separado	e	com	uma	filha,	
vive	passando	por	crises	com	sua	mulher	que	está	sempre	ameaçando	de	ir	embora	com	a	
filha.	Contraiu	uma	dívida	de	 jogo	 e	por	 isso	não	pode	 se	dar	 ao	 luxo	de	 escolher	onde	
trabalhar.	Sempre	atento	a	uma	possível	emboscada	dos	capangas	de	seu	credor	Timóteo,	
conta	com	a	ajuda	de	Berinjela	que	sempre	está	por	perto	para	lhe	defender.		
	
Opções	de	atores:	
Gustavo	Machado	
	
-	O	motorista	/	guarda	costas:	Berinjela,	38,	
Pretão	forte,	é	motorista	da	viatura	de	Assunção	e	de	vez	em	quando	faz	freela	de	leão	de	
chácara.	Perfumado,	vaidoso,	anda	com	os	sapatos	muito	bem	engraxados,	faz	boxe,	tentou	
a	carreira,	mas	não	foi	bem-sucedido,	ganhando	apenas	um	nariz	quebrado.	Quando	criança,	
ingeriu	grande	quantidade	de	desinfetante	cor	de	rosa,	acreditando	ser	groselha,	o	que	foi	
quase	fatal.	Como	sequela,	perdeu	o	olfato	e	o	paladar,	por	isso	não	tem	ideia	da	quantidade	
de	perfume	que	usa	nem	da	potência	de	sua	flatulência.	
	
Opções	de	atores:	
Ailton	Graça	
	
-	Crispiniano	Carvalho	Filho,	70,	
Dono	do	jornal,	tem	outros	negócios	na	área	de	comunicação,	mas	seu	grupo	de	jornais	é	a	
sua	“menina	dos	olhos”.	Quando	jovem,	era	o	motorista	da	família	de	Lara,	que	para	fugir	de	
um	casamento	de	interesses	e	sem	amor,	se	apaixonou	por	ele	e	se	casaram	gerando	grande	
polemica	na	época.	Com	a	morte	prematura	de	Lara,	Crispiniano	passou	a	cuidar	dos	negócios	
da	família	tendo	Telminha	como	sua	única	herdeira.		
	
Opções	de	atores:	



Carlos	Vereza	
	
-	Telma	Costa	Carvalho,	a	Telminha,	31,	
Filha	única	de	Crispiniano	e	Lara,	fruto	do	casamento	que	gerou	grande	polêmica	na	época	
de	seu	nascimento.	A	mãe,	milionária,	herdeira	do	grupo	de	comunicações	criado	pelo	bisavô	
de	 Telminha,	 para	 fugir	 de	 um	 casamento	 de	 interesses	 e	 sem	 amor,	 se	 apaixonou	 pelo	
motorista	 e	 acabou	 casando	 com	 ele	 tornando-o	 um	 grande	 empresário.	 Tem	 a	 aura	 de	
mulher	inalcançável,	mas	apesar	da	imagem,	Telminha	é	generosa	e	atenciosa.	Desenvolve	
uma	espécie	de	admiração	por	Assunção.			
	
Opções	de	atores:	
Debora	Nascimento	
	
-	Fausto	Costa,	33,	
Marido	de	Telminha	e	genro	de	Crispiniano,	é	um	dos	diretores	do	jornal.	Apesar	de	ser	de	
família	 rica,	bate	ponto	diariamente	na	 redação	e	acompanha	 tudo	de	perto;	assim	como	
Crispiniano,	usa	ternos	impecáveis	e	tem	o	hábito	de	tirar	uma	escova	de	cabelo	de	sua	pasta	
executiva	para	ajeitar	o	penteado.	Fausto	é	objetivo,	frio,	toma	decisões	rápidas	e	não	gosta	
de	enrolação.	A	presença	dele	no	jornal	é	para	preencher	o	cargo	que	Telminha	se	recusa	em	
ocupar.		
	
Opções	de	atores:	
José	Loretto	
	
-	Dínamo	
(Wanderson	Nunes),	39,	anima	festas	infantis	vestido	de	Elvis,	mas	usando	pintura	e	nariz	de	
palhaço.	É	um	homem	alto,	desengonçado	e	mal	barbeado.	Dínamo	faz	sucesso	em	festinhas	
infantis,	sendo	a	dupla	com	sua	mulher	bastante	solicitada,	o	que	garante	à	Assunção	uma	
boa	agenda	como	fotografo	quando	está	disponível.		
	
Opção	de	atores:	
Pedro	Cardoso	
	
-	Eulália	,	34,	
(Rosa	Nunes),	esposa	de	Dínamo,	é	sua	partner	é	o	cérebro	da	dupla.	Ela	é	baixinha,	mas	
ainda	mantém	o	corpinho	em	forma	e	fala	bem	rápido,	parece	estar	ligada	no	220.	Ela	é	um	
pouco	manca	por	causa	de	problemas	em	 seu	 joelho	direito,	adquirido	nos	dias	de	circo.	
Geniosa,	às	vezes	tem	que	se	controlar	para	não	perder	a	paciência	com	seu	público.	Adora	
posar	para	as	fotos	de	Assunção,	por	quem	tem	muito	carinho.	
	
Opção	de	atores:	
Guta	Stresser	
	

Fotógrafo	concorrente:	Arnaldo	Junqueira	“O	Jacaré",	42,	

O	mais	“voraz”	dos	fotográficos,	conhecido	nas	internas	como	Jacaré	(graças	ao	seu	sorriso	
largo	e	cheio	de	dentes)	ou	Bonitão.	É	extremamente	político,	cínico	e	manipulador.	Sua	vida	



íntima	é	um	mistério,	mas	é	extremamente	dedicado	à	memória	de	sua	mãe,	visitando	seu	
túmulo	com	frequência	aonde	faz	confissões	e	terapia	diante	da	lápide,	se	revelando	frágil	e	
medroso.		

	
-	O	dono	do	bar:	Seu	Santos,	65,	
Dono	do	boteco	frequentado	por	Assunção,	é	um	homem	generoso	e	com	um	grande	senso	
de	justiça.	Bom	“psicólogo”,	é	uma	das	poucas	pessoas	com	quem	Assunção	desabafa.		
	
	
-	O	balconista:	Waldisney,	24,		
Balconista	do	boteco,	tem	uma	relação	bem	próxima	à	Assunção	além	de	também	“receptar”	
histórias	que	informantes	para	Assunção.		
	
-	O	Tio:	Hércules	Assunção,	62,	
Seu	Hércules,	escrivão	da	polícia	é	aposentado	por	conta	de	uma	lesão	causada	por	uma	bala	
(perdeu	o	movimento	das	pernas),	mas	mantém	o	corpo	sarado.	
	
-	O	escuta:	Orelha,	50,	
Olavo	dos	Anjos,	conhecido	na	redação	como	Orelha,	é	quem	opera	o	rádio	amador	e	ouve	o	
canal	da	polícia	para	pegar	informações	dos	crimes	que	estão	acontecendo	pela	cidade.		
	
-	O	agente	funerário	IML:	Dante	(idade	incerta)	
Um	cara	estranho	fisicamente.	Estranho	mesmo.	Quando	alguém	olha	para	ele	não	fala	“aí	
que	 cara	 feio”,	 mas	 sim	 “cacete	 que	 homem	 estranho”.	 Magro,	 desengonçado,	 com	
bigodinho,	de	óculos	maiores	do	que	deveria	usar,	com	cara	de	cientista	 louco	ao	mesmo	
tempo	que	tem	uma	sabedoria	no	olhar,	aquela	que	só	quem	trabalha	com	a	morte	possui.		
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


