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PATACOADAS

Patricia Auerbach

Elaboração do manual: Celinha Nascimento
Indicação: Categoria 5  
(4o e 5o anos do Ensino Fundamental I)

Quem nunca morreu de vergonha?

Quem nunca esqueceu o que não podia esquecer?

Quem nunca se arrependeu de não ter ido ao banheiro 
na hora do recreio?

Também já fiz tudo isso e com o tempo acabei 
descobrindo que as minhas patacoadas eram algumas 
das histórias mais divertidas que eu tinha para contar. 

Espero que você goste! 

É verdade que eu tenho 
um talento especial para fazer 
patacoadas. Realmente me 
destaco nesse quesito. Mas 
quem nunca viveu uma situa-
ção dessas em que a gente 
tem vontade de desaparecer? 
Neste livro, reuni histórias 
reais que eu vivi quando era 
criança. 

Estão aqui registrados o 
dia em que fiz xixi na calça 
de tanto rir, a lembrança de 
uma sacola cheia de maçãs 
arrebentando e várias outras 
trapalhadas que, na época, fi-
zeram-me ter bastante vergo-
nha, mas com o tempo acaba-
ram se tornando lembranças 
deliciosas da minha infância.

Patricia Auerbach
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Nasci em 
São Paulo, em 
1978. Sou ar-
quiteta e peda-
goga. Estudei e 
lecionei história 
da arte e fiz vários cursos de 
desenho e pintura. 

Meus primeiros trabalhos 
foram no departamento de 
criação em grandes agências 
de propaganda. Hoje, além 
de autora e ilustradora, sou 
também mãe e professora, por 
isso passo os dias rodeada por 
crianças, livros e um monte de 
histórias (e patacoadas!) para 
contar. 
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AUTORA
Patricia Auerbach nasceu em São 

Paulo, em 1978. Desde pequena ado-
ra desenhar e escrever. Formou-se 
em arquitetura, estudou e lecionou 
história da arte e fez diversos cursos 
de desenho e pintura. Seus primeiros 
trabalhos foram no departamento de 
criação em grandes agências de pro-
paganda, mas também já trabalhou 
como diretora de arte e artista plástica. 

Hoje, além de autora e ilustradora, 
é também mãe e professora, por isso 
passa os dias rodeada por crianças, li-
vros e um monte de histórias (e pata-
coadas) para contar. 

A autora comentou que aproveitou 
seu talento especial para fazer pata-
coadas e resolveu reunir, nesse livro, 
histórias e trapalhadas vividas por ela 
na infância, que na época fizeram-na 
sentir bastante vergonha, mas que 
com o tempo tornaram-se lembran-
ças deliciosas.

OBRA
Em Patacoadas, a autora Patricia 

Auerbach reconta, com leveza e bom 
humor, várias trapalhadas da sua infân-
cia e juventude. Quem nunca morreu 
de vergonha? Quem nunca esqueceu 
o que não podia esquecer? Quem nun-
ca se arrependeu de não ter ido ao ba-
nheiro na hora do recreio? As crônicas 
presentes nesse livro, de caráter au-
tobiográfico, rememoram eventos da 
vida da autora, com os quais os jovens 
leitores facilmente se identificarão.

A autora consegue algo bastante 
difícil: fazer crônicas para crianças! 

Um gênero literário historicamente 
reservado aos adultos, tanto na escrita 
quanto na leitura, a obra traz um cená-
rio divertido e sincero das idas e vindas 
de uma menina rodeada de situações 
cotidianas boas de narrar, bem no es-
pírito da crônica: falar do que aconte-
ceu com graça e leveza. Muitos leitores 
vão se ver na história, lembrar-se de si-
tuações semelhantes que vivenciaram. 
Algumas dessas situações são embara-
çosas, dão vergonha, revelam precon-
ceitos, deixam marcas. Porém, quando 
o tempo passa, é possível olhar para 
trás e entender de outra maneira. Um 
evento que causou vergonha, com 
o passar do tempo pode nos parecer 
bem divertido. 

Gênero literário:
Crônica

Temas:
Autoconhecimento, sentimentos e 
emoções / Família, amigos e escola

AUTOR 
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Preparando a leitura
Língua Portuguesa

Organize os alunos em grupos para 
pesquisarem conceitos, imagens, 
vídeos educacionais na internet e 
curiosidades sobre: família, amigos, 
adolescência, constrangimento. A 
partir deles, os alunos poderão apre-
sentar seminários aos colegas. Esse 
trabalho propicia ao aluno repertório 
para produção de texto e pode ser um 
ponto de partida para a discussão dos 
diferentes recursos com que se pode 
transmitir uma informação. 

Tópicos para pesquisa na internet
1. Definição de “patacoadas”: 

http://www.dicionarioinformal.
com.br/patacoadas/

2. A palavra “adolescência” tem 
sua origem etimológica no 
latim “ad” (‘para’) + “olescere” 
(‘crescer’); portanto “adolescên-
cia” significaria, strictu sensu, 
“crescer para”.  
– Pré-adolescência: 10 aos 14 
anos. Adolescência: 15 aos 19 
anos completos. 
http://www.adolescencia.org.
br/site-pt-br/adolescencia 
– O que é ser adolescente?  
https://youtu.be/sfVtp3RdOWM 
https://youtu.be/_NCLzbjObg0

3. Definição de “vergonha”: 
http://michaelis.uol.com.br/
moderno-portugues/busca/
portugues-brasileiro/vergonha/

Decore a sala com painéis com to-
dos os trabalhos feitos pelos alunos e 
organize as apresentações dos semi-
nários sobre os tópicos e vocabulários 
estudados. O ideal é cada aluno ter sua 
obra para que a leitura possa ser feita 
ora em sala de aula, ora direcionada 
como tarefa.

Após a leitura

Pode-se sugerir a reescrita de pelo 
menos uma das crônicas.

Procure levar modelos de diferentes 
tipos de texto que servirão de referên-
cia ao aluno.

• Receita
Nas páginas 12 e 13, nossa heroína 

não gostou do lanche de presunto que 
fizeram para ela. Portanto, vamos aju-
dá-la sugerindo uma receita de lanche 
diferente? Qual seria sua sugestão? Es-
creva uma que você adora.

• Tutorial: como empreender
https://youtu.be/kpjwWSojRic
https://youtu.be/0o49LKPd1W8

ORIENTAÇÕES

PARA LÍNGUA

PORTUGUESA
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Após assistir aos dois vídeos, recorra 
às páginas 45, 46 e 47 da obra e elabo-
re tutoriais de como empreender, para 
que a nossa heroína não desista de ser 
empresária de bolos. Ilustre os tutoriais 
com imagens pertinentes ao tema.

• Relato
Com base na crônica da página 29, 

relate alguma transgressão que você 
tenha cometido em sua vida para mos-
trar à nossa heroína que todo mundo 
passa por isso.

O que é transgressão: fazer algo erra-
do, fora da lei. Desobedecer, violar.

• HQ
Com base nas páginas 55, 56, 57 e 

58 da obra, crie uma tirinha que repre-
sente a cena do “xixi dentro do carro” 
enfrentada pela nossa heroína.

• Redação
Nossa heroína reclamou da propos-

ta de redação que lhe foi atribuída: 

minhas férias. Se você fosse professor(a) 
de redação, que tema você acharia inte-
ressante propor para a produção de um 
texto narrativo? 

• Manual
Nas páginas 75 e 76, nossa heroína 

é desafiada, no acampamento, a cons-
truir a “Salomé”. Vamos imaginar como 
seria o manual de construção desse 
banheiro inusitado? Escreva esse ma-
nual com base nos detalhes da obra e 
na sua criatividade.

• Carta
Da página 83 à página 90, lemos 

o relato de como nossa heroína co-
memorou seu aniversário nos EUA 
na data errada. Imagine que você 
tenha passado pela mesma situação. 
Escreva uma carta para sua família 
contando o acontecido de forma que 
fique engraçado pela confusão que 
isso gerou.

ORIENTAÇÕES

PARA LÍNGUA

PORTUGUESA
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ATIVIDADES

INTERDISCIPLINARES

5

História e Geografia

A leitura de crônicas nos ajuda a 
entender o cotidiano. Uma busca por 
leituras em livros de crônicas e em 
jornais pode ser um bom momento 
para adentrar nesse universo. Existem 
cronistas esportivos, políticos, sociais 
e até científicos. Cada um busca, à sua 
maneira, discutir o seu cotidiano pro-
fissional e entender aspectos pessoais 
que nos levem ao coletivo.

Atividade 1: Cronistas que 
pensaram a sociedade brasileira

Procurar, com a ajuda do professor, 
conhecer bons cronistas que ajuda-
ram a entender o Brasil em diversos 
aspectos. Uma possível lista: Machado 
de Assis e Lima Barreto, para entender 
o mundo político-social; Cecília Mei-
reles, para entender o mundo de ma-
neira mais poético-filosófica. Pode-se 
também buscar cronistas ainda em ati-
vidade, através da leitura de jornais e 
blogs. Também com a ajuda do profes-
sor, manusear jornal impresso e buscar 
em blogs especializados crônicas de 
escritores em atividade. 

Uma boa dica é procurar um texto que 
trate de um assunto de interesse dos 

alunos, alguma situação que estejam en-
frentando ou vivenciando no momento.

Após a leitura atenta e a conversa 
com a turma em sala de aula, é hora 
de um bom debate sobre como aque-
le tema foi escrito-desenvolvido pelo 
cronista e como poderia ser repensado 
ou revisto pelos alunos. 

Atividade 2: Como é a escola 
hoje? Como era antigamente?

Vamos entender melhor como eram 
as aulas nas escolas de antigamente? 
Para isso, é interessante fazer uma entre-
vista com pessoas mais velhas e montar 
um painel de como as escolas mudaram. 
Os professores eram mais rígidos? Como 
se faziam as comemorações e as festas?

Arte

Produzir crônicas com imagens do 
cotidiano, fazendo belos painéis de fo-
tografia e colagens. Algumas possibili-
dades: fotografar com celular e montar 
painel virtual.

Recortar imagens de jornais e revis-
tas e montar painel físico de papel, 
com muita cor. Desenhar cenas do co-
tidiano a partir de imagens e de situa-
ções vividas pelos alunos.
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