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Regras e normas 

 

Local  

 

 O local onde o formando vai desenvolver a sua atividade deverá estar com 

harmonia, beleza e simplicidade, praticamente é o seu segundo lar.  

 Por isso ele deve ser agradável para o formando e para os seus clientes. No caso 

de um consultório preparado para o Jogo de Búzios, ele deve ter as características de 

acordo com o seu trabalho mais o conforto para quem o procura.  

 

 No caso de você já ter um consultório, o formando deverá fazer o seguinte:  

 

 Haja um dia como se fosse um cliente/paciente: entre, fale com a rececionista caso 

o formando o tenha, sente-se na sala de espera, vá à casa de banho e olhe com olhos 

críticos.  

 

 O que você vê?  

 Gosta do que vê e sente?  

 O que você coloca a disposição de seus clientes? 

 

 Enquanto ele espera na sala de espera deverá ter algumas revistas sobre assuntos 

diversos, temas variados. 

 

 Mantenha os seus clientes em cadeiras confortáveis 

 

 Para este tipo de situação quem procura o formando para uma consulta de Jogo de 

Búzios ou tratamento espiritual vem com algum desequilíbrio e é de a preocupação do 

formando manter o local bem arejado e com boa energia, mantenha uma boa Iluminação 

e uma boa ventilação, tenha em atenção o seguinte:  
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 Possui luz natural, artificial todo o tempo, é quente, é frio, tem ventilação (ar-

condicionado, ventilador, de acordo com a temperatura), mas manter um equilíbrio. 

 

 A receção aos clientes deverá ser simpática e prestativa, passar informações 

organizadas sobre as consultas ou inventos que possa estar a desenvolver assim como 

ações sociais. 

 

Evitar cores fortes de mais, tais como cortinas, panos de mesa, (exceto a sua toalha 

para o Jogo de Búzios, esta deverá ser confortável ao formando para que consiga 

visualizar os Búzios). 

 

 Na sala de espera não deverá usar cores fortes e sim suaves tal como no consultório 

do formando como cores pasteis.  

 

 Cuidado com os cheiros, evite cheiros fortes, o formando deverá usar no seu 

consultório incensos suaves ou spray suave, estes devem ser colocados antes das pessoas 

chegarem (\ minutos antes e depois do cliente ir embora, pode fazer também uma 

defumação de limpeza e energização. 

 

 Recomendo algumas plantas, estas são sempre agradáveis e deixam o ambiente 

leve, além de certa forma, proporcionam o oxigénio e neutralizam energias nocivas, as 

plantas não devem ficar visíveis aos olhos do cliente para evitar distrações. 

 

 Poderá ter Imagens (quadros agradáveis, relaxantes, estes podem proporcionar 

alguma tranquilidade ao espaço e ao redor do seu consultório, mas nunca atrás de si para 

evitar distrações do cliente durante a consulta ministrada. 

 

 Na sala de espera deverá colocar uma música suave, tais como pontos dos Àwon 

Òrìsà ou sons da natureza, evitar outros tipos de músicas. 
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 Deverá ter roupa específica para atender os seus clientes, se poder usar roupa 

branca seria o ideal a fim de proporcionar alguma tranquilidade ao cliente, nessa roupa 

poderá usar o seu logotipo se tiver. 

 

 No seu consultório o formando deverá estar numa posição de controlo total sobre 

tudo e todos, nunca estar de costas a porta nem de costas para ninguém, a sua cadeira e 

secretária deverá estar virada para a porta de entrada. 

 

 O formando não deverá ter a sua secretária desarrumada e ter o mínimo de coisas 

em cima da mesa, ter apenas um caderno ou folhas para apontamentos / pc e a toalha com 

os Búzios. 

 

 

Ética profissional  

 

 Toda a profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender 

demandas sociais, norteado por elevados padrões técnicos e pela existência de normas 

éticas que garantam a adequada relação de cada profissional com seus pares e com a 

sociedade como um todo.  

 Um Código de Ética profissional, ao estabelecer padrões esperados quanto às 

práticas referendadas pela respetiva categoria profissional e pela sociedade, procura 

fomentar a autorreflexão exigida de cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo a 

responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por ações e suas consequências no exercício 

profissional.  

 A missão primordial de um código de ética profissional não é de normalizar a 

natureza técnica do trabalho, e, sim, a de assegurar, dentro de valores relevantes para a 

sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o 

reconhecimento social daquela categoria.  
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 Códigos de Ética expressam sempre uma conceção de homem e da sociedade que 

determina a direção das relações entre os indivíduos. Traduzem-se em princípios e normas 

que devem se pautar pelo respeito ao sujeito humano e aos seus direitos fundamentais.  

 Por constituir a expressão de valores universais, tais como as constantes na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, socioculturais, que refletem a realidade do 

país, e de valores que estruturam uma profissão, um código de ética não pode ser visto 

como um conjunto fixo de normas e imutável no tempo. As sociedades mudam, as 

profissões transformam-se e isso exige, também, uma reflexão contínua sobre o próprio 

código de ética que nos orienta.  

 A criação deste Código de Ética Profissional, o primeiro da profissão para a prática 

do Jogo de Búzios em Portugal, responde ao contexto organizativo dos Terapeutas deste 

Oráculo, ao momento do país e durante a Formação de Jogo de Búzios enquanto campo 

científico e profissional.  

 Este Código de Ética Profissional é o reflexo da necessidade, sentida pela 

categoria e pelas suas entidades representativas, de atender à evolução do contexto 

institucional-legal do país, marcadamente a partir da promulgação da legalidade existente.  

 Consoante e com a conjuntura democrática vigente, o presente Código foi 

construído a partir de múltiplos espaços de discussão sobre a ética da profissão, as suas 

responsabilidades e compromissos com a promoção da cidadania assim como o seu 

desenvolvimento.  

 Este Código de Ética pautou-se pelo princípio geral de aproximar-se mais de um 

instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a serem seguidas pelo 

formando para a prática da atividade.  

Para tanto, na sua construção buscou-se:  

 '.  

 Valorizar os princípios fundamentais como grandes eixos que devem orientar a 

relação do Formando na sua prática com a sociedade, a profissão, as entidades 
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profissionais e a ciência, pois esses eixos atravessam todas as práticas e estas 

demandam uma contínua reflexão sobre o contexto social e institucional.  

 

 @.  

 Abrir espaço para a discussão, pelo formando, dos limites e interseções relativos 

aos direitos individuais e coletivos, questão crucial para as relações que estabelece 

com a sociedade, os colegas de profissão e os usuários ou beneficiários dos seus 

serviços.  

 

 A.  

 Contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente 

inserção do formando na sua prática em contextos institucionais e em equipas 

multiprofissionais.  

 

 B.  

 Estimular as reflexões que considerem que a profissão como um todo e não em 

suas práticas particulares, uma vez que os principais dilemas éticos, estes não se 

restringem às práticas específicas e surgem em quaisquer contextos de atuação. 

Ao aprovar e divulgar o Código de Ética Profissional do formando para a prática 

da atividade, a expectativa é de que ele seja um instrumento capaz de delinear para 

a sociedade as responsabilidades e deveres passados pelo formador sobre a 

formação Jogo de Búzios, oferecer diretrizes para a sua formação e balizar os 

julgamentos das suas ações, contribuindo para o fortalecimento e ampliação do 

significado social da profissão. 

 

Princípios Fundamentais   

 

 '.  

 O formando aprovado e com o respetivo Diploma de reconhecimento para a 
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prática do Jogo de Búzios baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da 

liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado 

nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

publicada no Diário da República, I Série A, n.º 57/78, de 9 de março de 1978, 

mediante aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

 

 @.  

 O formando aprovado e com o respetivo Certificado e Diploma de 

reconhecimento para a prática do Jogo de Búzios trabalhará visando promover 

a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a 

eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.  

 

 A.  

 O formando aprovado e com o respetivo Certificado e Diploma de 

reconhecimento para a prática do Jogo de Búzios atuará com responsabilidade 

social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social 

e cultural. 

 

 B.  

 O formando aprovado e com o respetivo Certificado e Diploma de 

reconhecimento para a prática do Jogo de Búzios atuará com responsabilidade, 

por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o 

desenvolvimento da formação Jogo de Búzios como campo científico de 

conhecimento e de prática. 

 

 ].  

 O formando aprovado e com o respetivo Certificado e Diploma de 

reconhecimento para a prática do Jogo de Búzios contribuirá para promover a 

universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da 
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ciência do Jogo de Búzios, aos serviços e aos padrões éticos da profissão 

transmitidos pelo formador.  

 

 ^.  

 O formando aprovado e com o respetivo Certificado e Diploma de 

reconhecimento para a prática do Jogo de Búzios zelará para que o exercício 

profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que outros 

possam criticar ou vir a degredar a imagem da sua prática.  

 

 _.  

 O formando aprovado e com o respetivo Certificado e Diploma de 

reconhecimento para a prática do Jogo de Búzios considerará as relações de 

poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas 

atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com 

os demais princípios deste Código. 

 

8. 

 

 O formando tem a informação que o “Manual da Técnica Jogo de Búzios” tem 

direitos de autor e estão Reservados, Está Proibida a reprodução total ou parcial, 

por qualquer meio, sem autorização escrita do autor/ou editor. 

 

9. 

 

 O manual da Técnica Jogo de Búzios está registado em nome de Bàbá Ifálékè e 

Carlos Gomes com o ISBN: 978-989-20-7881-6. 

 

10. 

 

 O logotipo e o nome Bàbá Ifálékè estão registados como marca, podendo ser 

utilizados apenas com ordem do seu detentor através de um documento escrito e 
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assinado pelo mesmo.  

 

Responsabilidades do Formando  

  

Art.º 'º – São deveres fundamentais dos formandos aprovados:  

 a). Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este Código;  

 b). Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais 

esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente;  

 c). Prestar serviços de Consulta Jogo de Búzios, em condições de trabalho dignas 

e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas 

reconhecidamente fundamentados na ciência dos mistérios, na ética e na legislação 

profissional da formação Jogo de Búzios ministrada;  

 j). Ter, para com o trabalho dos formandos aprovados e de outros profissionais das 

áreas, respeito, consideração e solidariedade, e, quando solicitado, colaborar com estes, 

salvo impedimento por motivo relevante; 

 k). Sugerir serviços de outros formandos ou da área, sempre que, por motivos 

justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, 

fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho;  

 l). Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou 

irregular da profissão, transgressões a princípios e diretrizes deste Código ou da legislação 

profissional.  

Art.º @º – Ao formando com Diploma de reconhecimento é vedado:  

 a). Emitir documentos sem fundamentação e qualidade sobre a formação Jogo de 

Búzios;  
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 b). Interferir na validade e fidedignidade de elementos e técnicas para as Consultas 

Jogo de Búzios, adulterar os seus resultados ou fazer declarações falsas nas suas 

consultas;  

 c). Prestar serviços profissionais a organizações concorrentes de modo que 

possam resultar em prejuízo para as partes envolvidas, decorrentes de informações 

privilegiadas;  

 d). Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de 

serviços do Jogo de Búzios em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos 

ou organizações num período de l anos ou após documento assinado pelo formador do 

Jogo de Búzios. 

e). Estipulará o valor de acordo com as características da atividade e o comunicará 

ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado; 

 f). Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos independentemente do valor 

acordado.  

Art.º Aº – O formando aprovado e com o respetivo Certificado e Diploma de 

reconhecimento para a prática do Jogo de Búzios, no relacionamento com 

profissionais que não desempenharam a formação Jogo de Búzios:  

 a). Encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados se não 

conseguir ajudar a pessoa;  

 b). Compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço 

prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a 

responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo.  

Art.º Bº – O formando aprovado e com o respetivo Certificado e Diploma de 

reconhecimento para a prática do Jogo de Búzios poderá intervir na prestação de 

serviços de consultas de Jogo de Búzios que estejam sendo efetuados por outro 

profissional, nas seguintes situações:  
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 a) A pedido do profissional responsável pelo serviço;  

 b). Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando 

dará imediata ciência ao profissional;  

 c). Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção 

voluntária e definitiva do serviço;  

 d). Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da 

metodologia adotada.  

Art.º ]º – Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o 

formando aprovado e com o respetivo Certificado e Diploma de reconhecimento 

para a prática do Jogo de Búzios deverá obter autorização de ao menos um de seus 

responsáveis, observadas as determinações da legislação vigente:  

 a). No caso de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser 

efetuado e comunicado às autoridades competentes;  

 b). Haja prévia comunicação da paralisação aos usuários ou beneficiários dos 

serviços atingidos pela mesma.  

Art.º ^ – O formando aprovado e com o respetivo Certificado e Diploma de 

reconhecimento para a prática do Jogo de Búzios não divulgará, ensinará, cederá, 

emprestará ou venderá a leigos qualquer conteúdo deste manual, que permitam ou 

facilitem o exercício ilegal da profissão sem passar pela devida formação.  

Art.º _ – O formando aprovado e com o respetivo Certificado e Diploma de 

reconhecimento para a prática do Jogo de Búzios, ao promover publicamente seus 

serviços, por quaisquer meios, individual ou coletivamente:  

 a). Informará o seu nome completo, assim como provar a sua legalidade na 

atividade não facultando falsas declarações;  

 b). Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua;  
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 c). Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e 

práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão; 

 d) Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda;   

Condições gerais 

  

Art.º m – As transgressões dos preceitos deste Código constituem infração disciplinar com 

a aplicação das seguintes penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentais:  

 a) Advertência pelo Formador da formação Jogo de Búzios;  

 b) Multa de um valor até (ttt€ que reverterá a favor de uma associação podendo 

seguir para vias judiciais caso não exista entendimento entre o detentor do manual 

ministrado;  

 c) Censura pública;  

 e) Cassação do exercício profissional (Jogo de Búzios), Código de Ética 

Profissional do Método Jogo de Búzios ministrado pelo formador com autorização do 

Bàbá Ifálékè sendo o titular da formação Jogo de Búzios. 

 f) O Diploma de Reconhecimento será entregue apenas para formandos que 

tenham nota superior a *,, Valores e este é válido por um ano. 

 

g) A renovação é realizada todo os anos durante um período de 3 anos, após esta 

data o formando deverá realizar a Formação profissional caso pretenda obter 

o Diploma Vitalício. 

 

h) Caso o Formando não pretenda frequentar a Formação Profissional deverá 

continuar a realizar a renovação anual por períodos iguais de 1 ano, se este 

pretender dar continuidade ao Jogo de Búzios segundo Bàbá Ifálékè “Manual 

da Técnica Jogo de Búzios”. 
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 Art.º n – As dúvidas na observância deste Código e os casos omissos serão resolvidos 

pelo formador da formação. 

Art.º '( – Competirá ao formador firmar jurisprudência quanto aos casos omissos e fazê-

la incorporar a este Código.  

Art.º '' – O presente Código poderá ser alterado pelo detentor da Formação Jogo de 

Búzios (O Bàbá Ifálékè – Carlos Gomes com o nº CC: (T*jllgt), ouvidos os formandos 

a fim de melhorar o Código de Ética Profissional do formando aprovado e com o respetivo 

Certificado e Diploma de Reconhecimento para a prática do Jogo de Búzios. 

Art.º '@ – Este Código entra em vigor em ( de janeiro de Tt(\. 

Tempo recomendado 

 

 O tempo recomendado será de um período minutos de 20 minutos e num período 

máximo de 60 minutos. 

 Evitar pouco tempo, visto que deixará uma má impressão de uma péssima 

consulta e exceder um período de 60 minutos, nestas situações a pessoa sugará 

toda a energia do formando. 

 

Recomendações  

 

 Seja amigo do seu cliente e trate-o com respeito. 

 Não olhe para a carteira nem para as aparências. 

 Envie o relatório da consulta dentro de um prazo máximo de 3 dias. 

 Seja esclarecedor na consulta e evite despachar o cliente. 

 

Valores  

 

 Os valores ficam ao critério do formando, mas este não poderá fazer nenhuma 

consulta em que o valor seja inferior a 1 cêntimo.  
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Relatórios 

 

 Envie o relatório da consulta dentro de um prazo máximo de 3 dias. 

 Os relatórios devem seguir as orientações do módulo 6 e todas as explicações do 

formador sobre a composição do relatório. 

 

Mandamentos do Bàbá Ifálékè 

 

'º Mandamento 

 

“Todo o ser humano pode melhorar” 

Você pode melhorar as suas ações e a sua capacidade de raciocínio para compreender que 

cada um é como é, sendo flexível a todos os seus comportamentos. 

  

Bàbá Ifálékè 

 

@º Mandamento 

 

  

“Não espere nada de ninguém” 

Se espera resultados de alguém mais cedo ou mais tarde pode ter uma grande desilusão. 

  

Bàbá Ifálékè 

 

Aº Mandamento 

  

“Você está em primeiro lugar” 

Ajudar mais do que você pode, vai de certeza colocar a sua vida em risco e a sua 

felicidade, toda a ajuda tem a sua medida. 

Bàbá Ifálékè  

 

Bº Mandamento 
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“O vento, tudo leva” 

A palavra sábia não deve ser dita em vão, toda a palavra mal entregue, o vento levará. 

  

 

Bàbá Ifálékè  

]º Mandamento 

  

“Acredite nos seus sonhos” 

A imaginação é tão fértil, que muitos ficam pela ilusão e acabam por perder a sua vida 

num sonho. 

Tenha ação na sua vida e realize-se, mas lembre-se que o movimento da água do rio é 

límpido e Energizante. 

  

 

Bàbá Ifálékè 

 

^º Mandamento 

  

“As suas duas companhias nesta vida” 

Traição e ingratidão” 

  

 

Bàbá Ifálékè  

_º Mandamento 

  

“Os bens materiais não reluzem o seu Espírito” 

Que o brilho da sua alma não desapareça da sua vida por posse do materialismo. 

Lembre-se que por culpa de bens Materiais, amizades e famílias destroem-se. 

  

 

Bàbá Ifálékè 
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Esclarecimentos 

 

Esclarecimentos sobre os módulos abaixo devem ser remetidos para geral@ifaleke.com: 

 

 M1 

 M2 

 M3 

 M4 

 M5 

 M6 

 M7 

 

 

Prática 

 

Na Formação Jogo de Búzios de Iniciação não existe Prática 

 

 

 

 

 

Avaliação 

 

Critérios de avaliação do Jogo de Búzios aos formandos que serão analisados pelos 

seguintes aspetos: 

 

'. 

 Motivação – 2,30% 

 Participação Ativa – 2,30% 

 Capacidade iniciativa / Criatividade– 2,30% 

 Inter – Relacionamentos dos temas– 2,30% 

 Assiduidade / Pontualidade– 2,30% 
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 Responsabilidade / Organização– 2,30% 

 Relacionamento interpessoal– 2,30% 

 Trabalho em equipa– 2,30% 

 Auto-estima– 2,30% 

 Aquisição e aplicação de conhecimentos– 2,30% 

 Mobilização de competências em novos contextos– 2,30% 

 Comunicação Oral e escrita– 2,30% 

 Auto-crítica / Avaliação– 2,30% 

 

 Apreciação Global – Total - 6 Valores 

 30% 

@. 

 Exame teórico – 14 Valores 

 X- valor cada pergunta 

 70% 
 

A escala da nota será:  

 

 Reprovado   

 Até 9,4 Valores        

   

     Suficiente        

 Entre 9,5 Valores e 13 Valores 

 

 Bom  

 Entre 13Valores e 16 Valores 

 

 Muito Bom 

 A partir de 16 Valores até 20 Valores 
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Observações: 

 

 A avaliação do formando é feita na individualidade. 

 A avaliação do primeiro ponto será realizada desde o início da formação 

até ao final. 

 A duração da consulta será de 60 minutos (Máximo) sendo terminada pelo 

formador e o formando será avaliado pelos 3 pontos acima descritos. 

 Caso seja necessário o Formando passará por 2 avaliações práticas para 

melhorar e aperfeiçoar irregularidades que o formador aponte revelantes. 

 Contará para nota a melhor prática exercida.  

 O Formando só poderá desenvolver a formação caso tenha assinado o 

contrato. 

 Caso o formando não assine o contrato e pretenda concluir a formação o 

mesmo reprovará não tendo direito ao certificado nem ao Diploma de 

Reconhecimento. 
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