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Pedro adorava insetos, todos eles, até 

os mais horrorosos. 

Conversava com as abelhas, pegava os 

gafanhotos e nem se assustava com as 

baratas. 

Foi por isso que no aniversário de sua 

irmã, Nina, lhe deu um grilo de 

presente. 



Quando Nina abriu a caixa de presente, 

gritou tanto que os vizinhos até 

telefonaram para saber se estava tudo 

bem. 

E Pedro ficou de castigo. Ele tinha 

prometido não trazer mais insetos para 

casa, então sabia que o castigo era 

justo. 

Mas aquele grilo... Quase não era um 

inseto! Era verde, um verde lindo. 

Pulava melhor que os gafanhotos, era 

esperto e muito bonzinho. Foi por isso 

que ele achou que todos iam gostar do 

grilo. 

Mas não foi assim.



Pedro ficou no seu quarto e não ia 

poder brincar. Nada de árvores, nem 

mesmo de amigos e bola. Sem TV 

também. Isso deixava Pedro muito, 

muito triste. 

Ficou olhando para a rua pela janela, 

sem poder fazer nada interessante. E 

sua tristeza foi aumentando. 

Aí ficou com raiva também. Era 

injusto sim não poderem ter um grilo. 

Tinham Lili, a cachorra, e o peixe sem 

nome. 

Por que não um grilo? 



Depois passou a raiva e voltou a 

tristeza. Começou a chorar porque 

não podia sair dali.  

A tristeza foi aumentando muito até 

não caber mais dentro de Pedro. Ele 

foi ficando tão cheio de tristeza que 

alguma coisa estranha começou a 

acontecer. 

Foi se sentindo diferente. Parecia que 

estava ficando menor. 

O seu quarto foi ficando enorme e ele 

foi ficando distante da janela. 

Cada vez ela parecia estar mais alta!



Pedro não teve muito medo. Tinha 

alguma coisa curiosa ali.  

Até que percebeu que tinha ficado 

minúsculo. Sentiu seu corpo mais mole, 

suas mãos e seus pés grudados no 

chão. 

Tentou correr, mas, logo percebeu que 

estava subindo pela parede. 

Tentou gritar e chamar os pais, mas 

ninguém o ouviu. 



Então subiu correndo pela parede até 

a janela e, quando passou para o 

vidro, pôde se ver no reflexo. 

Mas ao se ver não se viu. Não viu o 

Pedro, com seu cabelo preto 

enrolado e seus olhos marrons. 

Viu uma lagartixa!



Aí que Pedro se assustou mesmo. Tinha 

virado uma lagartixa. 

Mas, curioso como era, o medo logo 

virou uma enorme vontade de andar 

pelas paredes do quarto. E andou por 

todas, sem parar. 

Depois passou pelas prateleiras e viu os 

livros, todos maiores que ele. Ele estava 

menor que a menina na capa de um dos 

seus preferidos. 

Ela dava mais medo que o lobo, pensou, 

na verdade achando engraçado. 



Andou pelos brinquedos e entrou no 

seu caminhão preferido. Uau! Só não 

conseguiu dirigi-lo. 

Logo percebeu que aquele castigo, 

como lagartixa, era mais legal que 

brincar na rua. 

Brincou que era o dragão dos seus 

bonecos, depois escorregou na pista 

dos carrinhos de corrida. 

Foi quando teve uma grande ideia... Se 

era uma lagartixa, poderia subir nas 

árvores e ser amigo de verdade de 

outros insetos! 

Correu para a janela e lá se foi ele, 

descendo pelas paredes. Logo estava 

subindo na árvore da frente da              

sua casa.



Assim que começou o passeio 

encontrou uma joaninha. Ela começou a 

tremer. “Por favor, por favor... Hoje é 

meu aniversário, me deixa ir”. Pedro não 

entendeu, e perguntou se teria festa. 

Mas a Joaninha continuou chorando. Aí 

ele teve uma pequena vontade de 

come-la e logo compreendeu tudo. 

“Fica tranquila amiguinha, eu sou um 

menino”. A Joaninha foi embora rápido, 

aliviada. 

E Pedro continuou seu passeio feliz, 

pela primeira vez tinha conversado de 

verdade com uma Joaninha!



Passou por formigas que pareciam não 

notá-lo, ele não as achou tão 

interessantes também. 

E depois de passear mais um pouco 

pela árvore, ele encontrou o grilo. “Oi 

Grilo! Desculpa terem te expulsado de 

casa, Nina teve medo de você”. 

“Nossa, como você está diferente!” –

respondeu o grilo. “Tudo bem, eu 

prefiro morar por aqui”.

Pedro ficou contente. Tinha medo que o 

grilo tivesse ficado chateado com ele. 

Do alto da árvore olhou para a rua. 

Tinha muita coisa ainda pra conhecer!

Mas já estava ficando com sono.



Decidiu voltar no dia seguinte, 

conheceria a árvore da frente, os outros 

lugares e amigos insetos. 

Subiu de volta pela parede, entrou no 

quarto e foi dormir na sua cama, onde 

cabiam mil lagartixas como ele! 



Tinha tanto sono que nem pensou em 

como ia explicar para sua mãe que tinha 

virado lagartixa. 

Mas não lembrava mais do castigo, não 

estava mais triste nem com raiva. 

Talvez acordasse menino e só fosse 

virar lagartixa quando estivesse triste ou 

com raiva, para poder sair pelas árvores 

e encontrar seus amigos insetos. 

Aí, já saberia: Ficou triste, vira lagartixa. 

E foi isso que aconteceu.


