
“A verdadeira história de Sepé Tiarajú” 

Por Werá Tupã

"Ao contrário do que se diz, Sepé não era guarani. Ele nasceu em outro povo
indígena,  que  não  conseguimos  identificar.  Quando  ele  tinha  dois  anos  de
idade,  sua  aldeia,  que  ficava  no  Rio  Grande  do  Sul,  foi  atacada  por
portugueses ou espanhóis. Os guaranis correram para ajudar, mas o lugar já
tinha  sido  invadido  e  quase  todos  tinham  sido  massacrados.

Os guaranis salvaram o menino e o levaram para uma aldeia nossa, perto da
missão de São Miguel. Um casal adotou ele. O avô da família era um pajé
muito poderoso e o menino adorava ele. Uma coisa que quase ninguém sabe é
que o nome certo dele não era Sepé Tiarajú. Esse era o jeito que os padres
das  missões  entenderam  e  escreveram.

Seu nome era Djekupé A Djú, que significava "Guardião de Cabelo Amarelo".
"Guardião" porque era um guerreiro e "cabelo amarelo"  porque não tinha o
cabelo bem preto como os guaranis, era meio castanho. Mas era índio mesmo,
não  mestiço.

Quando  o  menino  começou  a  crescer,  pensaram  que  ia  ser  um pajé,  um
religioso, e ele começou a ser preparado para isso. Mas seu outro lado, de
guerreiro, foi mais forte e aí mudou o seu destino. Recebeu nome de guerreiro,
Djekupé  A  Djú.  E  também era  chamado pelos  guaranis  de  Karaí  Djekupé,
"Senhor  Guardião".

O destino de guerreiro foi  porque ele era revoltado com os brancos e tinha
gratidão pelos guaranis. Queria lutar pelos guaranis. É que, na aldeia, nunca
esconderam  dele  a  sua  história,  tudo  que  tinha  acontecido  no  ataque.  

Os jesuítas não criaram ele, mas ia sempre nas missões porque os padres



davam apoio na defesa e ele ficava uns tempos lá. Foi assim que aprendeu a
língua  espanhola.

Os padres não treinaram ele, foi preparado sim pelo grande exército guarani,
os  "kereymba"  [pronuncia-se  "krimbá"].  Era  um  ótimo  guerreiro.  

Além do mais, tinha facilidade para conversar com os homens brancos, uma
coisa que os outros guerreiros não tinham aptidão para fazer. Djekupé A Djú
lutava, fazia de tudo para que as aldeias guaranis não fossem perturbadas.
Principalmente  porque  ele  pensava  no  seu  avô,  não  queria  que  nada
atrapalhasse a preparação espiritual do seu avô [Werá não entrou em detalhes,
mas é possível supor que, de acordo com a tradição, o velho pajé se preparava
espiritualmente para "viajar" à Terra Sem Mal, a Yvy Mara Ey, uma espécie de
paraíso, que segundo o mito pode ser alcançado em vida ou após a morte].

Por aí se vê que Djekupé A Djú podia se relacionar com os jesuítas, mas não
era um cristão mesmo, como dizem, porque na verdade ele respeitava mais a
religião do avô, a religião do nosso povo. Karaí Djekupé foi e continua sendo
um grande herói dos guaranis e esta é a sua verdadeira história".

Texto adaptado da matéria “Guaranis desmentem os livros e contam sua nova
história”, Rosana Bond,  jornal A Nova Democracia Ano VI, nº 40, fevereiro de
2008. 
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