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PRÁTICAS ANCESTRAIS EM 
TEMPOS MODERNOS 
O CAMINHO NATIVO pratica e apoia saberes e culturas nativas, práticas 
e terapias ancestrais e modernas que contemplam a essência humana. 

Seguirmos a Estrada Vermelha é seguirmos o Caminho do Coração. A 

sabedoria ancestral nos revela a importância fundamental de estar em 

conexão com a natureza e seu ritmo. 

O QUE É A CERIMÔNIA
DA TENDA DO SUOR 

A Tenda do Suor é uma antiga
cerimônia na história nativa.

Nossos antepassados criaram o
banho térmico para facilitar a
cura, purificação e relaxamento.

Muitas tribos americanas usam
a Tenda do Suor.  
Tony Paixão, que começou a
estudar o caminho nativo em
1989, é um dos precursores da
Cerimônia da Tenda do Suor
pela Tradição Cheyenne no Rio
de Janeiro.  

As práticas ancestrais ajudam o
homem a estar em maior
contato com a natureza e as
forças criativas, desta maneira,

traz o indivíduo para o
momento presente. 

CURSOS 
Light Touch 

Método de Cura Natural 
Cura Nativa 

CERIMÔNIAS 

Informações Tel.: (21) 97279-6802 / 98859-1497 
www.caminhonativo.com 

Construção de Tambores 
Dia 8 de setembro 

 

 

TONY PAIXÃO 

Cura Nativa 

Light Touch 

 

 

ATENDIMENTOS 

É uma referência do 

Caminho Nativo no 

Brasil, Oriente Médio e 

Europa, principalmente 

por sua arte única de 

construir Tambores 
Sagrados. 

Datas Tenda do Suor  
Casa Tebekato 

 18 de agosto 

Hotel Fazenda Caturama 

Dias 14 e 15 de setembro 

 

Datas de Retiro Espirituais 

VISITE TAMBÉM 

www.espacocriativorj.com.br 
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Fogueira Sagrada  

Espaço Magdalah 

Dia 13 de agosto 
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INSCREVA -SE  PARA  MAIS  DETALHES  SOBRE  ESTA  AÇÃO ;   
HTTP : / /T INY .CC /CLOSETHECAMPSOK  

Em 20 de julho, líderes e aliados imigrantes visitarão
Lawton, em Oklahoma, para expor e exigir a conclusão dos
campos de concentração que o ICE e o CBP construíram em
todo o país. 
 
Oklahoma não foi apenas um lugar onde os agentes de
deportação mantiveram imigrantes e refugiados em
condições desumanas e tortuosas, mas o local onde os nipo-
americanos foram detidos durante a Segunda Guerra
Mundial. Acampamentos como estes também têm sido
usados   para encarcerar e conter índios americanos e
comunidades da América e Africa, e eles são uma
ferramenta de supremacia branca para desumanizar pessoas
de cor. 
 
Se você estiver em Lawton, encontre-se em 2999 NW
Sheridan Rd, Lawton, Oklahoma 73505 às 11h. 

ÍNDIOS AMERICANOS EM OPOSIÇÃO AO  

"CAMPO DE CONCENTRAÇÃO" EM FORT SILL 

Tribo Oglala Sioux reconhece 
o casamento entre pessoas 

do mesmo sexo Em pleno século XXI, a grande maioria dos brasileiros
ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem
no país. Estima-se que, na época da chegada dos
europeus, fossem mais de 1.000 povos, somando entre 2 e
4 milhões de pessoas. Atualmente encontramos no
território brasileiro 255 povos, falantes de mais de 150
línguas diferentes. 
Os povos indígenas somam, segundo o Censo IBGE 2010,
896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e
572.083 em áreas rurais, o que corresponde
aproximadamente a 0,47% da população total do país. 
A maior parte dessa população distribui-se por milhares de
aldeias, situadas no interior de 722 terras Indígenas de
norte a sul do território nacional. 
 
 
Por Eduardo Viveiros de Castro, pesquisador e professor
de antropologia do Museu Nacional (UFRJ) e sócio-
fundador do ISA 
 
"Índio" é qualquer membro de uma comunidade indígena,
reconhecido por ela como tal. 
"Comunidade indígena" é toda comunidade fundada em
relações de parentesco ou vizinhança entre seus
membros, que mantém laços histórico-culturais com as
organizações sociais indígenas. 

Indios no Brasil! Quem são?  

FONTE :HTTPS://PIB.SOCIOAMBIENTAL.ORG/PT/QUEM_SÃO 

O clã Fulni-ô, além das habilidades artísticas e manuais, é 
reconhecido pela preservação de sua língua original. Eles são os 
únicos índios do Nordeste brasileiro que mantêm um dialeto próprio, 
chamado Ia-tê. A tribo guarda muitos mistérios, como o sigiloso 
ritual Ouricuri, que acontece nos meses de setembro a dezembro.  

TRIBO FUNI-Ô 

_______________________________________________________________________________________________________ 
www.caminhonativo.com 

Tsistsistas é a palavra Cheyenne que significa "Seres Humanos" ou "O Povo". Os Cheyenne 
são descendentes de uma antiga tribo que falava a língua Algonquiana, conhecida como 
Chaa. Eles também foram historicamente referidos como o povo do pântano da região dos 
Grandes Lagos, pois viveram ao longo da cabeça do rio Mississippi, na parte central do que é
hoje o estado de Minnesota.  Nie'she". (Amanhã começa hoje). 

Cheyenne e Arapaho tribo 
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