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AMIZADE 
É TUDO
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O real significado  
de amizade 

Nossa versão em livro da premiada série de 
desenhos animados da Turma da Mônica Jovem 
chega ao terceiro volume e segue iradíssima!

Mônica, Cebola, Magali e Do Contra estão 
concorrendo na eleição para o grêmio estudantil. 
Denise vê na novata Isadora uma chance de voltar 
a bombar nas redes sociais, só que “vai dar ruim”. 
E Cascão ganha um campeonato de parkour, mas 
parece triste – e precisa dos amigos.

São mais três histórias emocionantes em que  
a Turma do Limoeiro vai encarar dificuldades  
que só poderão ser superadas com a força das 
verdadeiras amizades.
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Treta filosófica

A escola Limoeiro está em polvorosa. Che-
gou a época mais acalorada do ano: a 
eleição para o grêmio estudantil. Nos 

corredores, grupos de alunos comentam e avaliam 
as propostas das duas chapas concorrentes para 
decidir qual é a melhor. O que cada uma defende? 
Quais propostas são mais interessantes? Qual vai 
conquistar mais benefícios para os estudantes?

A “Chapa 1” aproveita o intervalo da aula para 
defender suas ideias. Mônica, Do Contra, Magali 
e Cebola distribuem folhetos para os colegas que 
passam no corredor. No mural, os alunos veem uma 
faixa colocada com o nome da chapa deles: “Chapa 
Filosofia e Conhecimento”. 

– Pessoal! Não esquece! Sexta-feira tem eleição 
do grêmio. Bora votar! – grita Mônica, entusiasmada.

– Vote na nossa chapa: Filosofia e Conhecimento! 
– incentiva Do Contra entregando um folheto para 
Nimbus e Quim.

– Por que Filosofia e Conhecimento? – questiona 
Nimbus, curioso.

– Você sabe que a direção da escola acabou com 
as aulas de Filosofia, né? – interrompe Mônica se 
aproximando. Empolgada, a menina se pronuncia em 
defesa da disciplina: – Eu, como presidente da chapa, 
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vou lutar para elas voltarem! Filosofia é importante 
demais pra eles tirarem da grade assim, e... 

Entediados, Nimbus e Quim olham para Mônica 
com cara de peixe-morto, enquanto a menina discursa 
em um tom de voz enérgico e um dos punhos ao alto. 

No meio de sua fala, um som de microfonia ecoa, 
seguido por uma música de balada. O barulho 
chama a atenção de todos, e a galera se vira em 
direção ao som. 

– Que negócio é esse? Tá rolando micareta e 
ninguém avisou? – pergunta Do Contra, incomodado 
com o barulho.

Do outro lado do corredor, Carmem, Denise, 
Jeremias e Titi despontam próximos a uma enorme 
caixa de som portátil. Com a música alta, os quatro 
chegam cheios de pose, prontos para apresentarem 
as principais propostas de sua chapa. Ao que parece, 
a “Chapa 2” veio para literalmente atropelar quem 
estiver pela frente.

Denise abre uma bandeja revelando cupcakes 
suculentos, enquanto Carmem se prepara para falar. 
Com as mãos na cintura e um olhar penetrante, a 
menina inicia seu discurso, mas antes oferece: 

– Quem tá a fim de cupcake de graça?
Imediatamente, os alunos que estão perto de 

Mônica deixam cair os panfletos da “Chapa 1” e 
avançam quase se atropelando para garantir um 
dos cupcakes de unicórnio da bandeja que Denise 
está segurando. Eles se aglomeram em torno da 
menina, enquanto Jeremias e Titi distribuem folhetos 
e adesivos da “Chapa 2” e Carmem continua sua fala: 
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– Já pensaram em ter um coach de digital influen-
cer? Um camarim no banheiro com visagista? Um JK 
BOX coletivo para jogar no intervalo? A gente veio pra 
revolucionar a escola! Vote na chapa “Pisa Menos”.

Jeremias e Titi levantam a faixa da chapa, e os 
alunos, empolgados com as propostas, vão à loucura. 
Boquiaberta, Mônica olha para o lado e vê Magali 
engolindo o último pedaço de um cupcake. Com 
a boca cheia, a menina sorri sem graça. Mônica 
cruza os braços e revira os olhos. A essa altura, os 
alunos se dispersam e outros seguem a “Chapa 2” 
pelo corredor. Conforme se distanciam, a música vai 
ficando mais baixa e o corredor volta à normalidade. 
A disputa está apenas começando, pensa Mônica.

No fim da aula, Cebola, Magali, Do Contra e 
Mônica saem da escola um pouco cabisbaixos. Eles 
sabem que, depois do show da “Chapa 2” mais cedo 
no corredor, eles precisam pensar logo no próximo 
passo da campanha para levantar a chapa que estão 
defendendo. É Mônica quem puxa o assunto:

– Legal, pessoal! Alguém tem mais alguma ideia 
pra campanha de amanhã? – pergunta ela, com o 
cartaz da chapa enrolado debaixo do braço.

– A gente pode fazer chocolates em forma de 
filósofos! – sugere Magali, lambendo os beiços.

– Ou fazer um blog de Filosofia e discutir um tema 
por dia – propõe Do Contra. 

– Boa, DC! – exclama Mônica, com os olhos 
voltando a brilhar.

– A gente vai perder – afirma Cebola desanimado. 
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– Hein? O que você está falando? – questiona 
Mônica claramente desconcertada.

– Acho que esse lance de Filosofia não tá dando 
resultado – desabafa Cebola, encostado em um muro, 
com os braços cruzados. 

Magali, Do Contra e Mônica se viram imedia-
tamente para ele, tentando entender.

– Como assim? É nossa principal 
proposta. Foi isso que nos fez 

querer montar a chapa para 
disputar as eleições, esqueceu?

– É, mas parece que 
ninguém tá interessado nisso – 

argumenta ele. 
Mônica fica decepcionada. 

Por que Cebola estava dando 
para trás agora? Só porque a 

“Chapa 2” parecia, digamos, 
mais empolgante? Afinal, de que 

lado ele está? 
A decepção dá lugar à raiva. 

Irritada, ela encara Cebola e os dois discutem.
– Você não faz nada e ainda fica criticando! 

– esbraveja Mônica.
– Quê? A Magali também não fez nada! 

– responde ele, indignado.
– É, mas pelo menos ela tá tentando. 

Ao ouvir seu nome, Magali se 
apressa e pesquisa algo no celular. 

Ela tenta contemporizar.
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– Olha, eu achei forminhas de chocolate em 
formato de Platão pra comprar. Mas de Aristóteles 
vamos ter que confeccionar – explica, virando a tela 
do telefone em direção aos amigos.

A imagem mostra um Platão bem 
carrancudo. Sério demais à primeira 
vista. Ainda assim, era algo ligado 
ao projeto. Mas será que a 
Filosofia consistia apenas 
em estudar os principais 
filósofos? Será que não havia 
uma forma de vivenciar de forma 
prática o conhecimento deles hoje? 
Era nisso que Mônica acreditava, 
só não sabia como fazer. A garota 
tinha a total certeza da importância 
da Filosofia, mas ainda não havia 
descoberto como provar isso a seus 
colegas. Mônica achava que ao menos 
Cebola, um dos seus melhores amigos, 
senão o melhor, pensava como ela, mas 
tinha acabado de perceber que não. 
Isso a chateou. Impetuosa, ela 
toma uma decisão.

– Vamos, DC! Vamos fazer  
o nosso blog – diz ela puxando 
DC pela mão e deixando 
Cebola para trás. O garoto fica 
ali, parado, apenas olhando 
sem saber o que fazer. 
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– Ei, me esperem! – pede Magali, enquanto 
caminha tranquila, mexendo no celular.

Com raiva, Cebola segue no sentido oposto, em 
direção a sua casa. 

Mais tarde, ainda chateado com a discussão, 
Cebola tenta pensar em alguma coisa. Sozinho em 
seu quarto, ele anda de um lado para o outro, observa 
a vizinhança pela janela, tenta bolar alguma ideia, 
mas não lhe ocorre nada. Ele não tinha falado tudo 
aquilo para Mônica por desacreditar dela, claro que 
não. A verdade é que, mesmo não achando Filosofia 
tão legal como o DC, ele torcia para que o projeto da 
chapa desse certo. E era óbvio que queria contribuir 
de alguma forma, só não sabia como. Mas Mônica 
não percebia isso.

Ao ver o desânimo do irmão pela 
fresta da porta do quarto dele, 

Maria Cebola, a irmãzinha 
genial do garoto, para no 
corredor e o provoca. 

– Iiiihh! Bolando plano 
infalível pra virar dono da 
rua, maninho? 
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– Preciso de um plano pra ganhar as eleições do 
grêmio da escola... – explica ele, cabisbaixo. – O 
problema é que não consigo pensar em nada. 

– Pera aí – diz Maria Cebola, estalando os dedos, 
como se tivesse tido uma ideia.

Menos de um minuto depois, a menina volta ao 
quarto com um carrinho de mão lotado de livros. 

– Que monte de livros é esse? O que eu vou fazer 
com tudo isso? 

Desconfiado, Cebola pega um dos exemplares um 
tanto empoeirados. Abre, folheia e à primeira vista 
não entende nada. O que todos aqueles gráficos 
queriam dizer? E o que todos aqueles termos em 
inglês significavam? Aqueles livros não eram adultos 
demais para a idade de sua irmã?

– São meus livros de marketing. 
– Aff. Para que pegou estes livros? Por acaso, 

você lê isso? – pergunta Cebola intrigado, com um 
exemplar nas mãos.

– Não mais. Esse que você está segurando é pra 
iniciantes, mas acho que vai conseguir acompanhar. 
Leia o primeiro capítulo, vai ajudar você – responde 
ela ao irmão, saindo do quarto. 

Cebola respira fundo e inicia a leitura do primeiro 
capítulo. Não é que o livro é interessante? Várias 
ideias iradas, pensa. Cebola lê um, lê outro, até que 
ele chega à parte de Personal Branding: “Como criar 
sua marca pessoal”. 

– Hummmm, esta aqui é maneira e dá para fazer...  
– diz consigo mesmo, dando um pulo da cama, 
pronto para executar a ideia.
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Um tempo depois, Maria Cebola vê quando o 
irmão passa correndo pela sala e sai de casa bem 
mais animado.

– Valeu pelas dicas, maninha! – exclama ele 
acenando perto da porta.

Depois de uma tarde inteira de trabalho, Cebola 
volta para casa para finalizar sua ideia. Ele tinha 
gravado uns depoimentos curtinhos com alguns 
amigos sobre a Mônica. A pergunta era simples: “O 
que você acha da Mônica como candidata?”.

Tinha tudo para funcionar, não fosse a resposta 
dos entrevistados. Quando Cebola começa a rever 
os vídeos, ele percebe que a opinião da galera não 
reflete exatamente a imagem que ele queria passar 
na campanha... 

Só que agora era tarde, ele já tinha chamado 
Mônica para vir assistir. A menina chega à casa dele 
bem na hora que ele termina de editar. Sentada no 
pufe do amigo, Mônica segura o celular e Cebola 
percebe quando a amiga vai murchando a cada 
depoimento que vê. Ela não fazia ideia de que as 
pessoas pensavam assim dela.

O primeiro a aparecer no vídeo é o Cascão. 
– O que eu acho da Mônica como candidata? Hum... 

Ela não passa muita credibilidade, não – diz ele, em 
seguida, diminui o tom de voz e, quase cochichando, 
revela: – Uma vez, emprestei dois reais pra Mônica e 
ela nunca devolveu. 

Em seguida, quem aparece é Denise, sentada à 
mesa do café perto da escola. 
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– Eu adoro a Mônica. Mas ela é meio conserva-
dora, né? Tá sempre com as mesmas roupas, sempre 
com o mesmo cabelo – opina a menina duramente, 
sem meias-palavras. 

O próximo a dar sua opinião é Franja. 
– Ela não é arrojada. Falta criatividade – dispara 

ele de forma honesta, enquanto faz um experimento 
no laboratório da escola.

Mônica suspira quando vê que ainda tem mais 
gente. Cascuda está no pátio da escola. Ela olha séria 
para a câmera e também não mede as palavras: 

– Ela é antissocial. Faz mais de quatro meses que 
não posta nada! – exclama a menina, em tom de 
indignação apontando para a tela do próprio telefo-
ne. – Como alguém tão desconectada pode presidir 
uma chapa? Vai ficar por fora de tudo!

Por fim, o último a falar é Xaveco. Ele está 
comendo um sanduíche na lanchonete e mal acaba 
de mastigar afirma:

– A Mônica é mais do mesmo! 
Mônica ergue os olhos. Em pé diante dela, Cebola 

não sabe muito bem o que dizer. 
– Que horror! É isso que as pessoas pensam de 

mim? – questiona ela, arrasada.
– E olha que eu ainda tirei as piores partes – 

admite ele. 
– Bom, pelo menos agora a gente teve um choque 

de realidade e pode pensar em alguma coisa – diz ela, 
tentando ver as coisas pelo lado bom. Em seguida, 
suspira sem esconder o quanto estava chateada.

Cebola senta-se ao lado dela no pufe. 
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– A Carmem tem presença, Mô. A imagem dela é 
positiva e marcante – afirma ele. 

– O que eu preciso fazer, então? – pergunta ela, 
olhando para o nada.

Cebola tinha lido outra coisa naquele livro que 
ainda dava para fazer. Tendo em vista as críticas, 
essa estratégia parecia bem promissora. Ele segura 
o queixo da amiga e olha fundo nos olhos dela.

– Vem comigo. Nem tudo está perdido – diz ele, 
levantando a amiga pela mão para animá-la e 
levando-a para outro lugar, ali mesmo no bairro. 
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No dia seguinte, a galera toda está batendo papo na 
entrada da escola antes de o sinal tocar. De repente, 
alguém repara na figura familiar, porém marcante – 
e bonita – que vem entrando. Logo, os outros alunos 
também veem e imediatamente param de conversar 
para tentar descobrir quem é. 

Cabelos castanho-escuros brilhando à luz do 
sol, óculos escuros, uma gargantilha preta e batom 
vermelho-escuro emolduram o rosto doce, porém 
decidido da menina que sobe as escadas da escola. 
Vestida com um look supermoderno, composto por 
uma camiseta regata azul, uma jaquetinha estilosa, 
calças skin pretas e botas rocker, Mônica parece uma 
estrela, chamando a atenção de todos à sua volta e 
despertando todo tipo de comentários:

– Nossa, olha como ela está se vestindo!
– O que será que aconteceu?
– Ela está muito diferente!
– Será que ela contratou algum personal stylist?
Atrás dela, Cebola vem filmando sua chegada 

triunfal na escola e registra no celular a reação das 
pessoas surpresas e admiradas. Já no corredor, um 
verdadeiro frenesi toma conta de todos, e na escola 
não se fala em outra coisa senão na mudança radical 
– e maravilhosa – da presidente da “Chapa 1”. 
Admiradas com a mudança e todo aquele glamour, 
Cascuda e Marina surgem por trás de Mônica, 
grudando uma de cada lado na amiga. 

– Mô, toda fashionista! – exclama Cascuda, olhando 
cada detalhe de sua roupa.

– Muito estilosa mesmo! – completa Marina.
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Ao longe, Carmem, Denise e Titi observam 
preocupados toda aquela repercussão e comentam 
alguma coisa entre eles. Sem dúvida, a mudança da 
candidata adversária influenciaria nas pesquisas 
para a eleição. 

Mas nem todo mundo está admirado. Há quem 
esteja achando aquela mudança repentina um 
pouco estranha. Ao ver Mônica vestida de forma tão 
diferente, Do Contra se aproxima dela e pergunta 
num tom desconfiado: 

– Mônica, que roupa é essa? O que tá rolando?
– É uma estratégia eleitoral – explica ela falando 

baixinho. – O Cebola disse que preciso estar ante-
nada com as tendências. 
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