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As ressignificações, contextualizações e adaptações são situações comuns na diáspora 

devido às condições de sua própria realidade, que não lhe permite seguir totalmente as 

tradições da matriz africana. Entretanto, quando a diáspora entra com conflito com a 

tradição da matriz, é preciso repensar.  

 

Atualmente, de uns trinta anos para cá, estamos vendo o opón Ifá, e até mesmo o opón 

Sàngó vem sendo usados como mesa para jogo de búzios, algo que, segundo os sacerdotes 

tradicionalistas listados a seguir, não é, e nunca foi prática na matriz africana.  

 

Segundo nossa literatura, também não o era na diáspora afro-brasileira dos anos setenta e 

anteriores. 
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Sobre o opón Sàngó, Paula Cristina Gomes (embaixadora cultural do Aláàfin Òyó) diz 

que:  

 

“O opón de Sango ja existia antes de a geomancia ser introduzida e o opón de 

ifa, mas o opón on de Sango e somente usado para colocar o orisa dentro e 

nao para jogar o eerindilogun.  

 

Um opón é feito de madeira e a superfície e dura, então ao se lançarem os 

búzios eles saltam e no final a mensagem não será a correta. A superficie para 

jogar os buzios tera que ser macia para os búzios nao saltarem, por isso se usa 

a ate ou um pano. Ate mesmo os sacerdotes de Ifá evitam jogar o opele em 

cima do opón e tambem utilizam um pano. Nunca vi na minha vida um 

sacerdote de Òrìsà jogar em cima de um opón ou superficie dura.  

 

Relativamente a religião de Ifá, ela só foi aceita no séc. XVI e reconhecida 

oficialmente pelo Alaafin Olufiran, pois nessa época ele era o chefe de Estado 

de todo o territorio yoruba.  

 

No entanto, a religiao a Ifá entrou antes do sec. XVI, quando Setilu passou o 

rio Niger durante a invasao Mohammedana, ele foi primeiramente para o 

Benin, para uma localidade chamada Owo, so depois veio para Ifè. Naquela 

epoca Ifè nao tinha o poder de decisao, pois no sistema hierárquico, Òyó 

dominava, era a cabeca dos yorubas, e Ifè tinha a posicao 12, totalmente 

dependente de Òyó.” 

 

O Àsà Òrìsà Aláàfin Òyó, instituto ligado ao Rei de Òyó, Nigéria, que visa preservar as 

tradições da Religião dos Òrìsà, publicou nota de esclarecimento dizendo que 

tradicionalmente o èrìndínlógún, o jogo dos 16 búzios, é lançado, praticado APENAS na 

“àte” (espécie de esteira), ou pano. 

 

Àsà Òrìsà Aláàfin Òyó, através da Dra Paula Gomes , reuniu os sacerdotes e sacerdotisas 

de Òrúnmìlà, Òsun, Sàngó, Obaluayé, Oya, Iyemoja, Egbé, Èsù,  para perguntar se o uso 
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do jogo de búzios no opón Ifá (tábua de Madeira ) em Òyó, ou em terra terra yoruba, é 

comum: Eles disseram que não. Veja o vídeo:https://youtu.be/5fcqTBWFW5Y 

 

Baba Moshood Ayoola informa que: “o èrìndínlógún é para ser usado na àte, não no opón 

Ifá”. ( Lagos - Nigeria) - 2018 - Sacerdote do culto Yoruba, vertente Nigeriana 

 

Baba Maike Figueredo Gomes esclarece que: “Em terra Yoruba é tabu jogar búzios em 

cima do opon ifá. Em Ibadan com mais frequência é o uso de pano branco.” (Tradição de 

Ibadan) - 2017 Sacerdote do culto Yoruba vertente Nigeriana 

 

Baba Nathan, Sacerdote do Culto Yoruba, esclarece que:  

 

“opon no es ate no concordo com el uso de opon para eerindilogun pero 

tambien hay personas que lanzan eerindilogun em platô.” (opon não é ate não 

concordo como uso de opon para erindilogun mas tem pessoas que lançam o 

erindilogun em um prato também.) dizendo que nunca viu em terra yoruba 

opon ser usado para eerindilogun e que não é algo tradicional.” Video aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=HRzkSiU8Ix8 

 

Baba Zarcel Carnielli, Sacerdote do culto Yoruba vertente Nigeriana diz que jogar Buzios 

no opón não é tradicional:  

 

“Opón Ifá é a tábua sagrada de Ifá, é sobre ela que os bàbáláwo registram os 

sinais do odù Ifá, tanto na consulta, como na realização do ebo rírú, com o 

objetivo de aquele determinado odù testemunhar a realização do ritual, e 

trazer ‘ire” (sorte) para a vida do ofertante. Essa tábua pode ser usada também 

para amparar o agere Ifá (assentamento de Ifá), porém, não pode, em hipótese 

alguma, ser utilizada para se lançar os búzios sobre ela.” 28 de junho de 2016 

 

https://www.facebook.com/ijoifaoturaorire/videos/2128263067184625/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kMr14UAoCFE      

https://www.youtube.com/watch?v=fiLVIgPd4dM      

 

 

https://youtu.be/5fcqTBWFW5Y
https://www.youtube.com/watch?v=HRzkSiU8Ix8
https://www.facebook.com/ijoifaoturaorire/videos/2128263067184625/
https://www.youtube.com/watch?v=kMr14UAoCFE
https://www.youtube.com/watch?v=fiLVIgPd4dM
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Mais videos de comunidades Yoruba na Nigeria jogando búzios: 

 

Èrìndínlógún – Baba Zarcel Carnielli 

https://www.youtube.com/watch?v=tUg4e2R-mDg   

 

Obì e èrìndínlógún são mais velhos que o ikin - Àsà Òrìsà 

https://www.youtube.com/watch?v=iRf6amXOz-U  

 

Esèntaye èrìndínlógún em uma família de Sàngó, em Òyó 

https://www.youtube.com/watch?v=EiAhfVwFGoE  

 

 

Transcrição e adaptação: Luiz L. Marins  -  www.luizlmarins.com.br  
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