
O livro
Em uma terra mágica habitada por seres miúdos e diversos, como 
pessoas, elfos e animais, há um gigante adorável e desalinhado 
chamado Jorge. Um dia, ele decide que é hora de repaginar o 
visual. Encontra uma nova loja no caminho e troca as roupas ve-
lhas e gastas por uma camisa, um par de calças, cinto, gravata, 
meias e sapatos pretos brilhantes. Tudo muito elegante. No entan-
to, quando se depara com uma série de animais que precisam de 
ajuda, ele imediatamente começa a distribuir suas roupas para 
ajudar. A gravata aquece o pescoço da girafa, a camisa se torna 
uma vela de barco, e um de seus sapatos novos, uma casa de 
rato. Mas... e o gigante elegante, como fica nessa história?

Em sala de aula
Na obra, em que se veem rimas discretas mas melódicas, o  gigante 
Jorge dá uma lição de cooperação, solidariedade e  criatividade. 
Em pouco tempo, Jorge abriu mão de quase tudo o que adquirira e 
teve de voltar a vestir suas roupas velhas. O que as crianças acham 
disso? Este conto simples e encantador, pode ser lido tendo em 
mente contos clássicos e personagens já conhecidos como Gulliver, 
que para os habitantes de Lilliput era um homem gigantesco. Os lei-
tores com certeza se mostrarão sensíveis a uma grande mensagem: 
é muito mais importante ser gentil que ser elegante. Um dos traços 
mais marcantes do trabalho da autora é a repetição estilística de 
fórmulas e situações. Os diversos animais que cruzam o caminho 
de Jorge pedindo sua ajuda despertam a atenção das crianças e 
as instigam a continuar a ler/ouvir a história. Elas também gosta-
rão de adivinhar de que peça de roupa ele pode se desfazer para 
ajudar cada um dos animais que encontra no caminho. 
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