
O livro
Os parafusos apertam bem apertadinho o juízo no lugar e impedem 
a cabeça de fazer pequenas – e grandes – confusões. Mas, nesse 
dia, o menino acordou sem o seu e já foi fazendo trapalhadas. Pen-
teou o cabelo com a escova de dentes, passou manteiga na maçã, 
foi para a escola de pijamas e assistiu à aula de cabeça para bai-
xo, imagine só! Onde será que foi parar o parafuso? O livro é todo 
rimado e cheio de repetições bem ao gosto dos pequenos leitores e 
ouvintes. As belas imagens de Mariana Massarani são um convite 
a mais diversão, que começa depois que Tino Freitas escreve o (pri-
meiro) “fim”. Quem será que vai achar o juízo do menino?

Em sala de aula
Com muito humor, o livro trata de temas como convivência so-
cial, cotidiano, infância e imaginação. Como se comportar em 
diversas situações do dia a dia da criança? Como evitar a rigi-
dez sem cair em comportamentos inadequados? O que as formas 
de expressão artística têm a ver com isso? Pode-se perguntar às 
crianças o que acham de se ter o “parafuso um pouquinho solto”. 
Em que situações isso pode ser bom? Elas conhecem alguém de 
parafuso frouxo? Às vezes é legal relaxar um pouco e fazer coi-
sas diferentes e inesperadas? Alguma delas já perdeu um para-
fuso? Temos aí um campo aberto para muitas atividades: relatos 
estimulados por desenhos, narrativas verbais, pinturas, danças... 
É hora de soltar um pouco o parafuso e dar asas à imaginação!

Sobre o autor e a ilustradora
Tino Freitas nasceu em Fortaleza. É mediador de leitura do proje-
to Roedores de Livros, em Brasília (DF). Músico e jornalista, Freitas 
estreou na literatura infantil com este livro, selecionado pela Revista 
Crescer como um dos 30 Melhores Livros Infantis do Ano, em 2010. 
Mariana Massarani nasceu no Rio de Janeiro. É ilustradora há 
décadas e escritora bissexta há bem menos tempo. Ganhou o prê-
mio Jabuti em 1997 e em 2003, na categoria Ilustração de Livros 
Infantis e Juvenis. Para saber mais sobre Mariana e ver muitos ou-
tros desenhos seus, acesse: http://marianamassarani.blogspot.com

Cadê o juízo do 
menino?
O menino, sonado, perdeu o parafuso da 
cachola. Imagine o que pode acontecer. E será 
que ele vai conseguir achar o juízo perdido?

• Livro com rimas, repetições ao 
gosto das crianças, propostas de 
brincadeiras.

• Premiado pela Revista Crescer 
como um dos 30 Melhores Livros 
Infantis do Ano, em 2010.

• Ilustradora duas vezes premiada 
com o Jabuti.
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