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QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 1991

P E R S O N A G E M

baíXt*nhU(~~ que Xuxa seduziu
O ga roto paulista que com 12 anos
fez uma cena de amor com Xuxa em
Amor; Estranho Amor acha que a
apresentadora agiu mal ao tentar
proibira veicuiação em vídeo
Lina deAlbuquerque

N

a n(')ite de segunda-feira, um rapaz alio, magro e
introvertido chegou ao Cine Marrocos 2, minutos
depois .k' a scssao ter coineçaclo. Marcelo Ribeiro teve
ainda alguma sorte e conseguiu assistir, sentado, ao
seu próprio desenipenho em Amor, Estranho Amor
21' filme de \Valter 1 logo Khouri, de 1982, que desde a sua reestr>ia, na sexta-leira, já levou 60 mil pessoas a cinco cinemas da cidade. Enquanto rea a sua
atuação no drama erótico em que ele era 1 lugo, um
garoto de 12 anos que fazia amor com Vera Fiscbcr e
Nuxa Mencghcl, Marcelo pensava: "Eu era feliz e não
sabia. Embora a sua carreira de alor não tenha deslanchado desde então, Marcelo cultivava intimamente
uma itõria: "O que essa gente não daria para ser aquele baixinho', disse ao irmao de 25 anos que, sentado
na cadeira ao lado, concordou.
A tentativa por parte de Xuxa de impedir legalmente
a circulação dessa obra cm fitas de idcocassete não

f o i favorável apenas para os cxibidores. A batalha (Li
apresentadora infantil e a disputa cia CIC Vkleo e da
Cinearte pelo direito de comercializá-la em videocassete acabaram colocando em eidência o ex-baixinho,
hoje com 1,82 metro de altura, escolhido para o papel
de 1 lugo por causa cio seu olhar perdido e profundamente melancólico. Na verdade, Marcelo foi selecionacio por Khouri entre 500 garotos um ano antes das
filmagens de Amor para interpretar o filho da atriz
Dma Sfat em Eras. Segundo o cineasta, o menino era
extrovertido, dono de um talento promissor e conseguia agir com naturalklacle nas cena.s mais íntimas. Passados alguns anos, porni, muita coisa se perdeu. Marcelo cresceu rapidamente. ficou com um timbre de
voz indefinido, tornou-se timkli "\'iri rn um pirulitai
diz carinhosamente Khoa ri

",

-

"0 cinema brasileiro (. 111.4! ti 1 li,i
Centes", afirma o produtor Anibal Mass,uni. Ciente di
vontade de Marcelo de c ntinuar trabalhando no cim
ma, Ma.ssaini o coniduu para ser assistente de produ
çao do último filme de Khouri. Forever. Mas esse da
do Mar.elo csonde do seu curnculo. Ele não desistiu
de ser ator. Deoois da sua participação nos filmes de
Khouri, fez algumas pontinhas em 1r1 duç.es cia 1 t>
ca. Ficou muito tempo parado. dcp )k da nu rme d
pai, no ano seguinte ao lancaniento de Amor. Nlarcek>
cursa h je ii segundo c legial e ajuda no () rç'anienn i
familiar st;impaado camisetas. '1cm orgulho di' ter
participado de Amor e
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cena com.zJa no cartaz do filme: "Eu era feliz e não sabia"

P''•"> iflagcifl

por Marcelo
k'scobrc o SCXO num h rleI fredldientado por politios influentes. Dorme com
t mãe (Vera Fischer) e é seJitzido pela prostituta 'l'ainaja (Xuxa, na estréia da
-u tão modelo fot igrafico
itu cinema). Essas cenas
mio deixaram o meu 1110
perturbado. "Ao contrário,
guardo reco rdaç- a-s Ótimas", diz ele, I' te o )nlesSa
ter siclo iniciado sex na!'
mente por urna amiga mais
meses :uites da filma:efli de Eros. .\Iarcelo tem
R ije fi(}tlO5 contatos o )1fl
elenco dos filme,, de
Khouri. Só viu Xuxa mais
urna vez, na gravação de um
)rograrna da 1 lebe. Quando
i cineasta Guilherme de AIincida Prado procurava urna
p_'-sra para 1> papel do tllh
le uma prostituta que
interpretada por Vera 1:j5
cher, no seu filme Perfume
de Gardênia, atualmente em
fase de filmagem, ele se
apressou em candidatar-se:
"Sou o legítimo filho de Vem
Fi.scher". Mas o papel dc Vera
Fischcr acabou sendo de
Chnstiane Torloni. E Marc-ch
já esta\a flilflhlafljo (k'ili,Ils.
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