






Uma pauta, um fato. Uma história policial, bizarra, de horror, sensacionalista, um momento histórico, político. 
Uma foto para uma matéria, para uma capa de jornal. Por trás de cada foto, mais que um fotógrafo, está um método 
único criado por Assunção. Fez aulas de teatro para encarnar personagens que se tornam parentes, políticos, 
policiais, bombeiros ou o que for necessário para ter acesso ao “local do crime”. Assunção tem toda uma jornada 
incomum para chegar à cada clique, à cada foto polêmica, premiada, histórica. 
A história de Assunção, desde a sua infância sempre esteve acompanhadas da morte.
Os abusos do pai, motorista de uma funerária, provocaram fobias e traumas, mas também o seu encontro com o 
escotismo e com a fotografia que viraria sua grande paixão.
Obcecado  e obstinado; persistente e inoportuno, Assunção consegue se tornar um fotógrafo, porém não escapa de 
novo de estar perto da morte, mas dessa vez um pouco protegido atrás das lentes da sua velha Canon.
A série contempla 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 capaz de traduzir com perfeição o momento de cada 
história, até mesmo se estivesse longe de ser verídica.



O PERSONAGEM CENTRAL 
Assunção, 27, é um repórter fotográfico de um jornal sensacionalista. Filho único, 
vive com os pais, uma família classe média baixa da Zona Norte. Desde a infância, 
sofre assédio moral por parte do Pai, Hermes, a quem tenta provar sua 
competência e conta com a protecão de sua mãe, Mariza Célia. Essa condição, 
acabou por gerar fragilidades, fraquezas, vícios, tiques físicos e psicológicos. Foi 
chefe de escoteiros e desde menino sonha ser fotógrafo.
SUA JORNADA
Assunção busca com seu trabalho de repórter fotográfico e visão peculiar se 
transformar em um profissional respeitado.
SEU DESEJO CONSCIENTE
Satisfazer os pedidos do chefe e realizar a melhor foto possível para tê-las 
publicadas nas páginas de um jornal sensacionalista. 
SEU DESEJO INCONSCIENTE 
Provar ao pai que é capaz, se libertar do controle da mãe e das fobias.
SUA PRINCIPAL FALHA
A questão com o pai além de gerar baixa estima e falta de autoconfiança, colabora 
para disparar suas fobias adquiridas na infância.

A GRANDE AMEAÇA  
Fracassar, o que para ele significa não conseguir uma foto incrível e não ser 
publicado, ou perder a pauta para o fotógrafo concorrente.
A DECISÃO CRÍTICA
Criar personagens para chegar até os cenários mais bizarros e perigosos de suas 
pautas. Protegido por seus disfarces e por trás de suas lentes, Assunção vai 
conseguir superar alguns medos e realizar grandes fotos.






















































