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Modulo ' 

O Jogo de Búzios   

O que é? 

 Como o próprio nome indica, o jogo de Búzios é um método divinatório que é 

feito através da caída de Búzios. É esta concha, que outrora foi um molúsculo aquático, 

aproveitada e usada para jogar o jogo de Búzios.   

  

O búzio contém uma ranhura e uma parte ovalada, 

esta parte ovalada é retirada. A cada vez que o adivinho 

lança essas conchas sobre a peneira (ou tábua) de jogo, 

obtém uma determinada configuração, alguns búzios 

caem “abertos” e outros “fechados” (ver figura abaixo), 

(como num sistema de cara-coroa). As configurações 

casualmente obtidas variam de (Q abertos e R fechados a 

R abertos e (Q fechados. Cada configuração remete a um Òdú1 que após uma sequência 

de jogadas o jogador terá obtido um conjunto de Òdú, necessariamente relacionados entre 

si que irá interpretar pelo conhecimento e estudo que adquiriu.  

 

Se o método de leitura utilizado for o da Tradicional Iorubá, busca-se, durante o 

jogo, registrar (Y caídas de búzios: Nas três primeiras manifestam-se os Òdú principais2 

e nas nove seguintes, os complementares, nesta formação iremos abordar um método 

simples por estes caminhos de Òdú com a finalidade do formando futuramente poder 

alcançar outros graus do Jogo, caso pretenda iniciar-se no Culto a Ifá3 ou no Culto ao 

Òrìsà4 que dará fundamentos concretos e reconhecimento aos iniciados, caso seja essa a 

sua vontade. 

O Jogo de búzios tem recursos que podem ser de caráter preventivo, terapêutico 

ou atrativo, que visam prevenir ocorrências indesejáveis, atenuar ou eliminar 

 
1 Òdú é um presságio de um momento do passado ou do presente que poderá alterar ou não um futuro ora, 
inexistente, também pode ter como significado o caminho ou signo. 
2 Existem (Q Òdú principais que se remetem a lendas. 
3 O culto de Ifá é um sistema divinatório, empregado na África e nos países para onde foi disseminado para 
decisões de cunho religioso ou social. 
4 Culto de Matriz Africana e restruturado na Bahia em meados do séc. XIX por ex-escravos de etnia Yorùbá, 
oriundos principalmente do sudoeste da Nigéria. 
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desequilíbrios de toda ordem ou atrair condições favoráveis, explicaremos em baixo para 

que serve. 

  

 A parte do Búzio que responde ou fala no 

jogo, segundo este método, é a parte contrária à 

ranhura, ou seja, o lado que foi raspado. Sendo 

assim, a leitura é sempre feita pelo Búzio aberto. 

Vejamos a imagem na página anterior.  

 

Para que serve? 

 

 O jogo contém (Q Búzios que correspondem a determinada vibração, ou seja, um 

Òdú que contem um conjunto de um ou mais Àwon Òrìsà5. Cada Òrìsà tem a sua 

mensagem ou conselho, advertência assim como cada Òdú, nesta formação vamos 

abordar mais detalhadamente cada Òrìsà no módulo apropriado.  

 

 Os Búzios são lançados em uma mesa e aí se dá a caída com determinada 

numeração. O que determina a mensagem é a caída do Búzio, que deve ser descodificada 

e bem interpretada pelo formando com base na formação ministrada, tendo atenção ao nº 

de Òdú, Psicologia aplicada, raiz dos problemas, área a trabalhar, bem, são inúmeras as 

análises que o formando terá que abordar para exercer uma boa consulta para quem vai 

ministrar uma consulta. 

 Desta forma, o jogo dará ferramentas necessárias a quem procura uma orientação 

através do Jogo de búzios, uma consulta bem interpretada e bem compreendida, ajudará 

a pessoa a percorrer a sua vida de uma forma orientada e equilibrada.  

 

 É preciso que se entenda que a mediunidade6 auditiva ou intuitiva poderá ser 

trabalhada visto que o médium iniciado no Culto ao Òrìsà ou no Culto a Ifá vai 

 
5 Não se utiliza o plural na língua Yorùbá, mas a tradução de Àwon Òrìsà é Os Orixás (escrita incorreta), o 
traço por baixo das letras lê-se X. 
6 Mediunidade é uma sensibilidade à extrafísica, ou seja, é por meio dela que se percebe a realidade 
extrafísica, aquilo que nem sempre os olhos veem. Ela também é a sensibilidade a tudo o que está ao nosso 
redor, sejam pessoas, família, filhos, amigos, trabalho, plantas, animais etc. A mediunidade é como um 
músculo que devemos desenvolver; é como respirar, andar, uma capacidade inerente ao ser humano. É o 

Fechado 

Aberto 
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desenvolver melhor as suas capacidades mediúnicas (intuitivas e auditivas), como existe 

no desenvolvimento com entidades, caso não seja iniciado, a leitura será unicamente por 

interpretação evitando seguir intuições para que não seja induzido em erro, a interpretação 

será feita por fórmulas matemáticas que existem a inúmeros séc. e que tem vindo a ser 

transmitida de mestre para discípulo. Para os iniciados quem fala no jogo é Èșù e o 

formando é aquele que vai descodificar essa mesma mensagem. 

 

 O Jogador, não sendo iniciado em qualquer Culto Afro7, será apenas mero 

intérprete do Jogo e o seu empenho terá que ser maior visto que não terá o apoio suficiente 

dos ancestrais, (não será reconhecido por Èșù), empenho este visando melhorar a 

capacidade de interpretação e conhecimento, mas o jogador não ficará com o estatuto de 

Pai/Mãe-de-Santo ou Bàbálòrìsà/Ìyálòrìsà ou Zelador, também este não terá o 

reconhecimento para ministrar tratamentos espirituais pela Medicina Tradicional 

Africana, visando as correções de corruptelas da vida da pessoa.   

 

Origem  

 

 Antes de falar do Jogo de Búzios falaremos primeiro sobre o oráculo de Ifá, 

segundo consta, nasceu no Antigo Egito e migrou para a África Ocidental, especialmente 

para as regiões onde hoje estão localizados a Nigéria e Benim. Nestas terras encontrou 

condições de desenvolver-se e estabelecer-se até aos nossos dias, tendo chegado a Cuba 

e ao Brasil no século XVIII com os escravos Nagôs8. 

 

 Em meados de (pRR em território Iorubá era conhecido uma frase que dizia: “No 

passado, os caurís9 também se utilizaram na adivinhação, para conhecer a mente dos 

deuses e deusas”.  

 
sexto sentido. Querendo e acreditando ou não, a mediunidade existe, e todos nós temos esta faculdade da 
alma. A mediunidade de cada um é intransferível e que varia de grau de pessoa para pessoa. 
7 São consideradas religiões afro-brasileiras, todas as religiões trazidas para o Brasil pelos negros africanos, 
na condição de escravos. Ou religiões que absorveram ou adotaram costumes e rituais africanos. 
8 Nagô é o nome que se dá ao iorubano ou a todo negro da Costa dos Escravos que falava ou entendia o 
Iorubá. Migeod (The Languages of West Afri. II, pQR) assinala que nagô é nome dado, no Daomé (hoje 
República do Benin), pelos franceses ao iorubano: do termo da língua efé anagó. 
9 Búzios. 
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 No século XVII e XVIII, este método de adivinhação foi levado ao novo mundo 

pelos africanos durante o tratado de escravos transatlântico (Brasil) assim como também 

foram levados para Cuba e Haiti desde a África (e não desde o Brasil)”. 

  

 O sistema Òwó Erò Mérìndínlógún 10é um sistema Oracular para consulta ao 

Òrìsà, que evoluiu a partir dos próprios búzios até chegar ao número (Q. Este método de 

adivinhação com cauris começou apenas com � caracóis e nasceu a partir do método Dídá 

Obi primitivo11, portanto não se originou do sistema Ifá, nas lendas do Òdú Òrìsà, pode-

se entender melhor. 

 O sistema de Obi12 usado para adivinhação no culto ao Òrìsà, mostra-nos como é 

o mais antigo método de comunicação em terra Iorubá. O sistema de adivinhação de Òrìsà 

não nasceu de Ifá porque o culto ao Òrìsà e o seu sistema Divinatório existiam antes da 

chegada do culto de Ifá a Ilè-Ifè13.  

 Já havíamos falado que aproximadamente a partir de fins dos anos de (pRR, os 

búzios começaram a ter grande importância entre os Iorubá, pois eram usados como 

moedas, como adorno, sinônimo de riqueza, mas ademais foram a base da numerologia 

Iorubá. 

 

 Os búzios começaram a ter determinados significados abstratos14 entre as pessoas 

e Iorubá, o que deu origem a serem usados para enviar mensagens simbólicas, conhecidas 

como "aroko15" entre os Iorubá. Se alguém enviava determinada quantidade de búzios 

estava dizendo alguma coisa e a mensagem trocava de acordo ao número de búzios, 

segundo conta o Antropólogo James Odunbaku16, os significados podiam ser: 

 

 
10 O remédio dos (Q Búzios, faltam quatro para vinte. 
11 Oráculo com cascas de coco. 
12 Obi é um elemento muito importante no culto ao Òrìsà. A noz de cola, Obi, é o símbolo da oração no céu. 
É um alimento básico, e toda vez que é oferecida o seu consumo é sempre precedida por preces. Pode 
também servir de Oráculo utilizando o Obí de � gomos. 
13 A cidade de Ilè-Ifè é considerada pelos Yorùbá o lugar de origem dos seus primeiros grupos. lfé é o berço 
de toda religião tradicional Yorùbá (a religião dos Òrìsà), um lugar sagrado, onde os deuses ali chegaram, 
criaram e povoaram o mundo e depois ensinaram aos mortais como os cultuarem, nos primórdios da 
civilização. Ilè-Ifè é o “Berço da Terra”. 
14 Que não é concreto / real ou verdadeiro. 
15 Mensagens. 
16 (Departamento de História e Estudos Diplomáticos da Universidade de Olabisi Onabanjo, Ògún State, 
Nigéria) 
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 : Búzio - “estou sozinho” / “vou sozinho” 

E Búzios amarrados frente a frente – “desejo lhe ver” / “tem que vir” 

E Búzios amarrados de costas – “não quero ver-te” 

L Búzios – “Vou lhe atacar” / “temos problemas” / “guerra” 

O Búzios – “quero tranquilidade / “quero paz” 

P Búzios – “Estou fora de perigo” / “Está vivo” / “nos salvamos” 

  

Por este meio e por estranho método na época, os búzios começaram a serem usados para 

receber os aroko17 dos Àwon Òrìsà18.  

 

 Surgindo então os primeiros nomes das caídas que se relacionam com a 

numerologia, o simbolismo que a gente lhe havia dado e com as divindades (isto já era 

algo que somente o iniciado saberia). 

 

Talvez possamos questionar-nos:  

 

 Mas não estava Ifá desde o séc. XII?  

Não apareceram primeiro os Òdú-Ifá?  

 

Sim, estava Ifá, mas não tinha como sistema oracular uma conexão que lhe 

permitiria ascender às divindades, pois o oráculo de Òrìsà onde não havia (Q caídas que 

pudessem comparar-se com as (Q figuras das Marcas do sistema de Ifá. Nesta época ainda 

não se contava histórias dos Àwon Òrìsà nem de medicinas Tradicionais Africanas, nem 

tão pouco os nomes das Marcas de Ifá (Òdú) se chamavam pelos nomes que hoje 

conhecemos, porque ainda não apareciam ditos nomes, devia primeiro criar-se o oráculo 

Òwó Mérìndínlógún, que antes para chegar a (Q, passaria pela fase de ser primeiro um 

oráculo de � búzios (Òwó Eerin) e logo de � (Òwó Eejo), para que chegasse a ter (Q búzios 

e então os adivinhos de Ifá conseguiram associar as suas marcas ao método Divinatório 

de Òrìsà, isto é, a chegada no sistema de Ifá seria diferente da chegada no Jogo de Búzios. 
 

 
17 Mensagens simbólicas. 
18 Na escrita ioruba não se utiliza o plural. 


