
O livro 
Rosa e Rafa são gêmeos parecidos. Muito parecidos. Desenhar, 
por exemplo, é uma coisa que os dois adoram. Mas, quando o 
assunto é desenho, algumas diferenças começam a aparecer. 
Rosa é desenhista ótima de flores, borboletas, laranjeiras. Já 
Rafa acha que suas flores parecem panquecas e suas lagartas 
são iguais a meias listradas… Rosa diz: “Desenhe o que você 
quiser”. Exatamente o que Rafa faz! Só que ele prefere elefantes 
ferozes, ursos, tubarões. O que pode acontecer? As repetições 
narrativas e as ilustrações expressivas de Marie-Louise Gay nos 
dão a resposta e nos conduzem pela força  e pela potência da 
imaginação e do brincar das crianças.

Em sala de aula
Um primeiro tema para abordar com as crianças pode ser a 
relação delas com irmãos. São como Rafa e Rosa? No que são 
parecidos e no que são diferentes? As crianças gostam de brin-
car com os irmãos? O que fazem juntos? E o que preferem fazer 
separadamente? Quais crianças preferem desenhar rosas e la-
gartas e quais delas se identificam mais com as opções do Rafa? 
Outro ponto bacana para chamar a atenção dos pequenos tem a 
ver com a forma como Marie-Louise narra a história: as crianças 
notam as brincadeiras de Rosa e Rafa? O que elas pensam sobre 
a fluidez com que os irmãos vão de uma fabulação para outra?  
É assim com elas também? Vale explorar o desenho, considerado 
uma das mais importantes formas de expressão infantil, e propor 
que os alunos soltem a imaginação e criem as obras que quise-
rem. Ofereça o livro como ponto de partida, junto com materiais 
variados, como giz, canetinha, lápis, tinta, papéis, tesouras (se 
as crianças já manipularem sozinhas). É bacana, depois, deixar 
que os alunos apresentem suas produções. 

Sobre a autora e a tradutora
Marie-Louise Gay é uma autora e ilustradora de livros infantis 
aclamada internacionalmente e ganhadora de vários prêmios. 
Sua série com Estela e Marcos já foi traduzida para vinte idio-
mas e é apreciada por crianças do mundo inteiro. Marie-Louise 
mora com a família em Montreal, no Canadá. 

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. Formou-
-se em Letras Anglo-Germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em Lin-
guística na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Já 
traduziu mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos dos quais 
ganharam o prêmio de Melhor Tradução da Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). 

Rosa e Rafa
(Quase) tudo pode acontecer quando as crianças 
criam o que a imaginação desenha
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• Novo livro da ilustradora e autora 
Marie-Louise Gay, premiada e 
aclamada internacionalmente

• Da mesma autora da série de livros 
com Estela e Marcos

• Texto com repetições, estrutura 
narrativa que agrada muito as crianças 
pequenas
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