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 O trabalho foi realizado por nós  acadêmicos, 

buscando junto a nossa Comunidade dados , como 

as lendas e fatos verídicos , o número de Indígenas e 

as localidade onde os mesmos se encontram.  

 A Pesquisa é a busca da verdade, segundo GIL 

(2010 pág. 26) “Pode-se definir pesquisa como o 

processo formal e sistemático de desenvolvimento do 

método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problema 

mediante o emprego de procedimentos científicos”.  

 As pesquisas foram realizadas com  os povos 

mais velhos, os quais são os guardiões dos fatos e 

buscam preservar a história dos povos Mebengokre, 

que significa Índios.  

 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social/ 
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POVOS INDIGENA NO BRASIL; DISPONÍVBEL EM: 

https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kayapo 

  

OBJETIVO 

METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Conta à lenda que os povos Kayapós surgiram a 

partir de um grande Índio mitológico denominado 

Ipre-re. O Índio Ipre-re vivia com sua família. 

Através dos seus conhecimentos místicos 

transformou o cipó em homem, definindo uma 

morada para esse homem. Após essa realização o 

Ipre-re voltou para sua casa, que nunca se soube 

onde ficava. 

  Os Kayapó vivem em aldeias dispersas ao 

longo do curso superior dos rios Iriri, Bacajá, Fresco 

e de outros afluentes do caudaloso do rio Xingu 

 No século XIX os Kayapó estavam divididos em 

três grandes gupos, os Irã’amranh-re (“os que 

passeiam nas planícies”), os Goroti Kumrenhtx (“os 

homens do verdaeiro grupo”),  e os Porekry (“os 

homens dos pequenos pequenos bambus”). 

Destes, descendentes os sete subgrupos Kayapó 

atuais: Gorotire, Kuben-Krân-Krên, Kôkraimôrô, 

Kararaô, Mekrãfnoti, Metyktire e Xikrin.  

   

 

  É difícil dizer com precisão quantos índios kayapó vivem 

nesse território imenso. Além das 19 comunidades que 

travam contatos regulares com a nossa sociedade, sabe-se de 

três ou quatro pequenos grupos isolados, cuja população é 

estimada entre 30 e 100 habitantes, com a qual nem os 

Kayapó travam contato direto. 

   Os Índios Kayapó encntram-se distribuídos nos seguintes 

Estados: 

 Pará e Mato Grosso, num total de 11.675, dados de 2014. 

 A comunidade têm grande respeito pelos  

Ancião, pessoa mais velhas da Aldeia a quem é devotado o 

respeito e é eles que passam os ensinamentos aos mais 

jovens. 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

 Apresentar à comunidade as lendas dos surgimento 

dos povos Mebengokre (Índio), atualmente mais 

conhecidos como Kayapó.  

 Contribuir na divulgação da forma como nosso provo  

sobrevivem e onde se encontram. 
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