
Serempé 

Tambores Xamânicos – Oficinas 2019 

Olá, espero que esteja bem, meu nome é Rodrigo Netto e sou eu quem faz as 

oficinas da Serempé, meu trabalho é facilitar o nascimento desses pequenos seres 

que vêm trazer paz, harmonia e alegria a todos que os escutam. 

Os tambores foram dados pelo grande espírito para que possamos nos conectar com 

ele através do toque ritmado, um toque que habita nosso ser e permite que além dessa 

conexão possamos entrar em um profundo mergulho em nosso ser interior. 

Tocar um tambor é entrar em ressonância com a Terra e com os Seres de Luz que nos acompanham, 

permitindo que possamos nos curar e curar os outros. 

As oficinas duram quase 12horas e são intensas, você vai aprender a consagrar seu tambor, conversar 

com ele e preparar ele para que seja um parceiro valioso em rituais de cura e jornadas. Nessa oficina você 

irá decorar seu aro e esticar seu tambor honrando todos os seres que permitiram que seu tambor possa 

nascer, ao fim do dia iremos chamar os espíritos dos tambores durante uma meditação e ritual do fogo, 

momento do nascimento dos tambores e do primeiro toque de cada um. 

 

Abaixo deixo os valores dos tambores e ao fim mais informações sobre a oficina. 

- Lakota 

Esse foi meu primeiro tambor, ele é prático e seu som é forte e cheio de harmônicos, essas frequências 

trabalham em outras dimensões, fazendo com que os processos de cura possam ser profundos, quanto 

maior o tambor mais forte seu som. Ele possui uma pele ou lona e amarração na parte de trás para segurar, 

e já vai com a baqueta. 

Eles são usados para cura, contação de histórias, meditação, oráculo, canto vibracional, terapias entre 

outras. 

Todos eles podem ser feitos com couro de 

cabra ou vegano, o de 30 e 40 podem ser 

feitos em búfalo também com acréscimo de 

30 reais. Isso vale para os outros tambores 

também. 

Tamanhos: 

30x6cm – R$370,00 

40x6cm – R$420,00 

 

 

 



 

- Cherokee 

Esse tambor é produzido com duas peles ou lonas e um aro mais largo aproximadamente 11cm. Seu som é 

grave e profundo sendo um ótimo tambor para tocar em jornadas e meditações, além de um companheiro 

guerreiro que te guiara em seu caminhar na Terra. 

Ele pode ser produzido em dois tamanhos 30 e 40cm, mas faço sob encomenda em outros tamanhos, é só 

dizer o que quer e eu busco a solução. Hoje uso um desse como meu companheiro de trabalho, um de 55cm 

em madeira maciça.     

Uma opção para quem quiser um Cherokee compacto é fazer ele mais estreito, é só dizer que eu posso 

fazer! 

Tamanhos: 

30x12cm – R$490,00 

40x12cm – R$530,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Ocean Drum 

Esse é um tambor muito especial que contem miçangas ou esferas de metal dentro dele e ao movimentar 

o tambor você consegue imitar o som das ondas do mar, permite acompanhar durante jornadas, fazendo 

um som de fundo que trabalha em frequencias mais altas, mas que fala diretamente com tambor graças ao 

movimento das ondas do mar que tem de ser reproduzidas e também é muito utilizado em trabalhos 

terapéuticos, é um instrumento mágico! 

Ele é produzido com duas peles ou dois couros 

e é parecido com o Cherokee, mais estreito. 

Ele também pode ser percurtido com a 

baqueta, e terá um som de chocalho junto com 

a batida! 

Tamanhos: 

30x6cm – R$420,00 

40x6cm – R$470,00 

 

-  

 

 

 

Pueblo 

Pueblo é um grande tambor responsável por manter o ritmo 

de uma jornada, meditação ou música! 

Ele é produzido com dois couros ou lonas, seu som é grave e 

profundo, é um tambor que se destaca dos outros por sua 

força, se sua intenção é sacudir as energias e energizar um 

espaço, esse é o tambor.  

Eu faço ele em três tamanhos, 

mas por encomenda posso fazer 

outros tamanhos! 

 

Tamanhos: 

30x30cm – R$630,00 

40x30cm – R$1.130,00 

65x40cm – R$1.495,00 

 

 



Cronograma: 

-Café 

-Abertura de tarot e oração 

-Início da pintura dos aros 

-Consagração dos materiais 

-Amarração 

-Consagração ao fogo 

-Finalização 
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