
Monstros divertidos
Os Gogo's são a nova febre entre a garotada que
resgata brincadeiras tradicionais com os bonecos

Foi-se o tempo em que pacote de fi-
gurinhas tinha apenas... figuri-

nhas. Hoje em dia ele tem tazo, chicle-
te, pião. A última mania atende pelo
nome de Gogo's. São bonecos de plás-
tico coloridos vendidos em um envelo-
pe junto com adesivos para o álbum
dos monstrinhos. Com fisionomias e
nomes engraçados, agradam às meni-
nas - que os colecionam - e aos me-
ninos, que jogam. Sasha, filha de Xu-
xa, batizou de Gogo um de seus ca-
chorros de estimação. O ator Edson Ce-
lulari esconde envelopes pela casa pa-
ra agradar ao filho, Enzo. "Dá para
brincar de tudo com eles", diz Lucas

Henrique de Mesquita, de 9 anos, que
coleciona com o irmão Caio, de 11.

Criados na Espanha, aportaram nas
bancas brasileiras há cinco meses. Em
1997, eles estiveram por aqui sem su-
cesso. "Os bonecos eram vendidos so-
zinhos, sem nenhum significado", ex-
plica Reginaldo Siqueira, criador dos
projetos editoriais dos Gogo's. Graças
a uma mudança da legislação brasilei-
ra, que exige conteúdo editorial em
qualquer álbum, os monstrinhos ga-
nharam uma história. O primeiro ál-
bum - Fantasmas - veio com 60 bone-
cos. O segundo - Gogotoys - tem 78. O
terceiro - Monstros - chegará em 2005.

MANIA Os irmãos Lucas e Caio
têm mais de 40 bonecos, além
das figurinhas que completam
os dois álbuns da série Gogo's

A novidade é que os
Gogo's vão virar toque
de celular e wallpapers.
O Ligaki, serviço de re-
lacionamento e entre-
tenimento por telefonia,
disponibilizará ringto-
nes dos Gogo's para o
Dia das Crianças. Mesmo quem não é
chegado a modernidades se diverte com
as atividades propostas no álbum e nos
cards. Na era do videogame, brincadei-
ras tradicionais como bolinha de gude
e boliche são reinventadas. Em vez das
bolas e dos pinos, Gogo's. Para alguns,
reside aí o segredo do sucesso. "Exis-
te na sociedade atual uma tendência de
retorno ao passado", explica Flávia Fla-
mínio, diretora da pós-graduação da Es-
cola Superior de Propaganda e Mar-
keting. "As atividades lúdicas voltaram
a ser valorizadas." É diversão garantida
para avós, pais e filhos.
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