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KARABA E O MENINO DO CORAÇÃO DE OURO 

 

 

PROPOSTA DE ENREDO: 

 

Desejamos trazer uma mensagem para a comunidade Perucheana, que pudesse ter sentido 

prático, que os motivasse a dar a volta por cima, a fazer uma grande transformação, a sair da 

estagnação, do derrotismo, e do conformismo que as vezes nos toma nos fazendo acreditar que 

nada vai mudar. 

Para se fazer uma profunda transformação é preciso ter coragem de viajar para dentro de si e 

olhar, os vilões, os amigos, os inimigos que vivem dentro e fora de nós. 

Para saltar na vida, para alcançar a sabedoria precisamos nos disponibilizar para ouvir tanto o 

velho, quanto o novo, porque o ciclo da vida ora é repetição ora é transformação. 

Chegou a hora da transformação Nação Perucheana! 

Esperamos que este enredo possa inspira-los, para que como Kirikou o herói desta lenda, o 

“pequeno que se fez grande”, vocês possam também se agigantar e voltar a trilhar o caminho 

da vitória. 

 

Karabá e o Menino do Coração de Ouro, é inspirado numa antiga lenda Africana chamada Kirikou 

e a Feiticeira, lenda que virou filme de animação ( franco-suiça ) direção de Michel 

Ocelot, que viveu a infândia em Guiné, onde conheceu a lenda. 

Também há uma versão para teatro musical  em cartaz na França. 

Conhecer um pouco mais da cultura dos povos africanos através de suas lendas é também 

conhecer um pouco mais de nossos ancestrais. 

Com uma linguagem simples, esta lenda nos apresenta Kirikou que pode ser visto como um mito, 

como uma metáfora. 

Desse modo, o mito não é uma mentira, mas uma maneira de chegarmos a uma verdade 

profunda, que nos ajudará a fazer a transformação de um modo de ser a outro. 

 

 

 

 

 

 



 

MENSAGENS DO ENREDO: 

 

A criança quer nascer e sabe que tem uma missão. Cada criança é um novo Messias, promessa 

de felicidade. Kirikou nasce sozinho e sabe que seguirá sozinho a sua jornada.  

Ele veio para desvendar um enigma. A vida na sua aldeia estacionou no sofrimento, na 

submissão, na falta de coragem, na apatia, na resignação. 

No seu povoado, o destino está traçado e trancado antes mesmo dos homens agirem. 

A terrível feiticeira Karabá não admite qualquer outra história que não seja aquela contada por 

ela. Os personagens devem obedecer ao rumo que é dado às suas vidas, sem questionamentos.  

Quanto mais o medo toma conta das pessoas, mais a feiticeira impõe a sua história como única 

versão para a vida do seu povo Kirikou não se conforma, pergunta, indaga, quer ouvir outras 

histórias, quer mudar o rumo da história que se repete de boca em boca no seu povoado. 

Por que Karabá, a feiticeira, é malvada? Esta é a questão que deve ser desvendada. Kirikou sabe 

que veio ao mundo para responder essa pergunta e libertar o seu povo. Na sua sábia 

generosidade, e inocência o menino sabe que todo mal tem uma origem e se empenha em 

descobrir porque Karabá é malvada para assim através do amor, torná-la boa novamente. 

 

Sua rebeldia o impele à busca de uma outra possível explicação para a maldade da feiticeira 

Karabá e o sofrimento do seu povo. Percebe que não apenas a feiticeira é malvada, mas que as 

crianças e os adultos da aldeia também são hostis, mas não enxergam a sua própria maldade.  

É preciso entender de onde vem a maldade. Mas, para alcançar esse objetivo, é necessário que 

o herói se separe da mãe e da sua tribo.  

A jornada do herói é a história dessa separação na busca de sua identidade, e da verdade. Essa 

longa e penosa caminhada é também vivida por cada um de nós, pois a busca da identidade 

exige o confronto com nossos monstros internos vilões, amigos, inimigos podem ser 

encontrados dentro de nós.  

Kirikou chega ao mundo para desviar o curso da história do seu povo, da eterna repetição, mas 

terá de lutar. As resistências são muitas e, por isso, é necessária astúcia, espírito indagador e 

perseverar sempre. Terá ao seu lado o Sábio das Montanhas, seu avô, que, segundo sua mãe, 

tem a chave do enigma, porque explica as coisas como elas são. É necessário encontrar o avô 

para ter acesso ao tesouro maior: a sabedoria.  

O encontro com o Sábio acontece dentro de um grande cupinzeiro que só se abre para dar 

passagem aos homens dignos. Sabedoria exige dignidade. 

Para atingir a sabedoria, deve enfrentar as forças do mundo deve experimentar o limiar entre a 

vida e a morte, parecendo até mesmo estar morto em diferentes episódios, e, então, a ele será 

dada a oportunidade de viver a ressurreição, renascendo cada vez mais forte, como um outro 

membro do grupo. 



A feiticeira Karabá sofre infinitamente mais do que todos, e é desse sofrimento profundo que 

ela alimenta seus poderes hostis. É necessário aplacar seu sofrimento para que o mal seja 

neutralizado. Ela também precisa conquistar o direito de contar para si uma outra história, criar 

um novo personagem para a feiticeira Karabá. Só assim será possível libertá-la de sua maldade 

contra si própria e contra os outros.  

Kirikou, a feiticeira Karabá e o Sábio das Montanhas nos ensinam a reconhecer na sabedoria a 

chave para desvendar o enigma, mas também que o caminho para alcançá-la depende da nossa 

disponibilidade para ouvir tanto o velho como a criança.  

Nesse encontro das gerações se elucida o enigma da vida na grande temporalidade, ou seja, a 

vida é repetição e transformação.  

O velho detém, pela experiência construída ao longo do tempo, o conhecimento da história 

como repetição. O jovem, pela inocência e pela inteligência atenta e livre, detém o poder e a 

coragem para mudar o rumo da história e trazer a transformação, que se faz possível e plena 

quando usamos e espalhamos o amor. 


