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Meninos (Não) Choram propõe-se, através das imagens de 
seis fotografados, contar um pouco de seus dramas, medos e 
fragilidades. Além das imagens, uso seus depoimentos a respeito 
de como se sentiram, o que o ensaio representou e quais, caso 
existam, sentimentos foram acionados naquele momento. 
Parcialmente despidos de suas roupas, estes homens despem-se 
também das barreiras que lhes foram impostas ao longo de suas 
vidas e demonstram aqui, sentimentos pouco acessados por eles 
frente a outras pessoas. Convido você a fazer o mesmo e despir-se 
do que lhe prende antes de entrar em seus mundos. Feito isso, seja 
bem-vindo e bem-vinda. As páginas estão abertas.
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“ Quando surgiu o convite, eu aceitei por conhecer o trabalho do Bruno e 
por toda confiança e intimidade que temos. Mas não foi fácil. Foi uma 
sensação de insegurança, quase uma preocupação. Eu estava seminu em 
frente a uma câmera, expondo algumas partes do meu corpo que não 
me sinto bem nem mesmo confiante em relação a elas. Foi um desafio 
pra mim. Mas quis ver o que iria virar. Minha vontade de ajudar o Bruno 
foi forte o suficiente para me fazer participar desse ensaio e quando vi o 
resultado, não me arrependi.

João Vitor Moreira, 21 anos • Ipatinga - MG, Brasil









“ Ah, eu sou meio tímido já, porém fazer o ensaio com um amigo tirando as 
fotos foi mais tranquilo, mesmo eu estando meio nervoso e tal, achei que 
foi bem mais fácil do que eu imaginei que seria. Eu pensei um pouco sobre 
minha imagem, mas sem grandes questionamentos nem nada, fiquei 
curioso em como eu seria retratado naquele trabalho. Ao ver as fotos o 
resultado me deixou mais despreocupado, achei de uma sensibilidade de 
enquadramento muito grande.

Guilherme Oliveira Furutani, 22 anos •  Ituverava - SP, Brasil









“ Bom, no início fiquei bastante tímido. Mesmo dividindo quarto com o 
Bruno, fiquei muito nervoso e envergonhado. No entanto, ao decorrer 
do ensaio e quando as fotos ficaram prontas, pude ver o quanto eu não 
precisava me envergonhar pelo que sou, pois o trabalho ficou lindo e me 
senti muito confortável com as imagens. Isso tudo é um processo, e com 
o resultado final, pude aceitar mais como eu sou e não me moldar em 
outros corpos.

Fábio Augusto de Carvalho, 23 anos • Barra Longa - MG, Brasil









“ No começo, confesso que me senti um pouco desconfortável pela ideia 
de ser “eternizado” no sistema de dados da UFOP e por não ser capaz de 
transmitir o que o Bruno precisava para o ensaio. Não consegui acessar uma 
tristeza logo de início, então busquei uma maneira de me sentir triste com 
a ideia de ser incapaz de demonstrar bem o que me foi pedido. Como ator, 
confesso que já estou acostumado a me colocar em situações de fragilidade 
e sensibilidade há um tempo, então despir-me não foi uma questão difícil. 
As fotos me ajudaram muito a pensar em como o nervosismo é uma forma 
de autossabotagem que faço e que devo trabalhar melhor certas questões 
dentro de mim para não ser paralisado pela insegurança.

Julio Mourão de Paiva, 20 anos • Guaxupé - MG, Brasil









“ Quando o Bruno me convidou para fazer parte do trabalho, tive duas sensações. 
Primeiro eu fiquei incomodado, pois acho meu corpo um pouco magro e não é uma 
coisa que quero mostrar o tempo todo. Ao mesmo tempo fiquei entusiasmado sobre 
o resultado. No dia do ensaio o resto do incômodo na verdade sumiu, porque me 
identifiquei bastante com o trabalho. Já tendo lido a respeito do tema e lido o que ele 
tinha escrito já vi que na verdade nós homens somos “manipulados” pelos estereótipos 
do universo cultural norte americano e isto se aplica também a forma corporal. Fingi 
para mim que não importava não ter aquele ideal de corpo e consegui ficar com certo 
orgulho do meu corpo, não precisando escondê-lo da câmera. Quando começamos 
as fotos, busquei momentos do meu passado nos quais me senti vulnerável, triste e 
sozinho. Em algumas cenas isso funcionou tão bem que saíram lágrimas dos meus 
olhos. No final me restaram duas emoções. Felicidade em saber que juntamente com o 
Bruno havia conseguido agregar uma parte importante para seu trabalho com base em 
cooperação e respeito pelo lado do outro. E não consegui tirar imediatamente aquela 
tristeza que busquei para passar nas fotos, então ficou um pouco daquele sentimento 
em mim por algumas horas depois do fim do ensaio.

Nils Henrik Dehning, 26 anos • Achim - VER, Alemanha









“ Você sabe que o pai não gosta dessas coisas. Não tô acostumado com 
ninguém tirando foto minha e não faria outra vez não. Mas pra mim 
foi uma surpresa ser fotografado ainda mais por você. Eu não me senti 
constrangido nem nada não, mas fiquei pensando a respeito disso. É de 
um motivo muito nobre esse trabalho e de uma responsabilidade muito 
grande pra mim, ver eu e você participando de algo tão importante. Eu 
me senti muito orgulhoso de fazer parte de um capítulo da sua história 
que tá terminando agora e fico feliz com quem você vai ser no futuro nos 
capítulos que virão. 

Maurício Rosa Campos, 55 anos • Barretos - SP, Brasil
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