
COSMOGONIA IORUBANA: A CRIAÇÃO DO AIÊ
 
Para os religiosos dos cultos africanos e afro-brasileiros a representação mais perfeita do Universo é 
a Cabaça, tendo sua parte superior ligação com o Mundo Abstrato e sua parte inferior com o mundo 
concreto como nos afirma o itan Igba-nda Aiyé, revelado no odú Òtúrúpòn-Òwórin e reinterpretado no texto 
Igbadu, a Cabaça da Existência escrito por Awofá Ogbebara:
 
1. ESÉ NTAYÉ ODUDUA
Em tempos imemoriais todos os Orixás viviam com Olorum no Orun. Nesse plano perfeito nada faltava 
a eles, possuíam todo o conforto, iguarias e riquezas que qualquer um jamais supôs existir, porém havia 
um grande ócio no Mundo Diáfano. Grande Senhor do Universo para terminar com tal vagar resolveu criar 
um novo mundo onde criaturas seriam réplicas dos Deuses e para levar ao fim sua idéia precisaria da 
ajuda de seus filhos. Reuniu todos os Orixás Funfun contou-lhes seu plano e outorgou a cada um deles 
uma parte nessa missão. Seu primogênito foi encarregado de levar o APO-IWA, o saco da existência, 
até o Orun-Oun-Aié lugar onde o Orum encontra-se com o grande vazio do infinito para lá criar o Aiê, 
porém Obatalá foi avisado pelo pai que não poderia consumir nenhum tipo de bebida fermentada durante 
o aquela missão. Para Odùa, sua filha, foi dito que nada precisaria fazer que apenas acompanhasse seu 
irmão e se submetesse as suas ordens, que se precisasse de alguma ajuda que a pedisse a Elegbará 
1. Terminada a reunião Obatalá dirigiu-se à casa de Orunmilá – O Senhor do Destino – para saber do 
Poderoso Orixá o quão auspiciosa seria sua missão. O Babalaô disse-lhe que seria necessário fazer um 
sacrifício a Exú. Inconformado com o que ouvira o Orgulhoso Orixá Branco recusou-se a fazer tal sacrifício 
e partiu com outros Orixás Funfun para criar o Aiê. A distância para chegar ao Vazio a ser preenchido 
era longo e no caminho os Orixás conheceram o calor, o desconforto, as dificuldades, a sede - porque as 
provisões de água foram secando - e alguns desistiram de acompanhar o velho Oxalá e voltaram para o 
conforto do Orum.
Nesse momento Elegbará resolveu agir e testar o Grande Funfun, através de seus poderes mágicos 
adiantou-se ao Orixá e de uma de suas inúmeras cabacinhas retirou um pó mágico e colocou no caminho 
de Oxalufã uma Palmeira Igui Opé.
 
1 Elegbara é um dos muitos nomes ou qualidades de Exú.

 
Vendo a palmeira Obatalá correu até ela, porém não encontrou água para saciar sua sede e num ato 
de insensatez cravou seu opaxorô 2 no tronco da palmeira colhendo com uma cabaça o sumo que dela 
escorria saciando a sede que o acometia. O sumo da palmeira possui um teor altamente alcoólico e o 
Orixá Funfun adormeceu embriagado. Os Orixás de tudo tentaram para acordar o Primogênito, porém ele 
dormia profundamente e cansados voltaram ao Orum. Exú vendo Oxalá sozinho e desacordado pegou o 
apo-iwa e voltou satisfeito e vingado ao Orum.
Odudua aborrecida com seu irmão correu a seu Pai para contar sobre o fracasso do primogênito. Elegbara 
chegando em seguida confirma o caso - desde o ebó que o Funfun não ofertou até o desmaio - e devolve 
ao Pai o saco da existência.
O Senhor de Toda a Criação entregou então a Odùa a missão de criar o Aiê. Ela pediu para Exú 
acompanhá-la nessa aventura.
Como reza a tradição a filha de Olorum foi visitar Orunmilá para saber quais sacrifícios deveriam ser feitos 
para que concretiza-se seu fardo. O Senhor dos Destinos após jogar o Opelé diz a Princesa que sua 
missão seria bem sucedida, porém o trajeto de Odùa seria idêntico a morte , pois o mundo a ser criado 
seria composto por matéria perecível, e que um dia esse mundo seria habitado por criaturas feitas a 
imagem dos Orixás. O incorrompível e fiel Orixá Iku iria devolver à terra toda Criatura existente para que 
assim pudesse voltar a Olodumaré.
O reinado de Odùa sobre o Aiê seria regido pelo segundo odú: Oyeku Meji, caminho ligado a matéria 
saturada que só poderá voltar a um estado sútil através da morte. Para o sucesso de sua missão a 
Princesa doravante deveria usar apenas roupas pretas, deveria ofertar a Elegbara cinco galinhas de 
angola, cinco pombos, um camaleão, uma corrente com dois mil elos e para Olorum duzentos caracóis 
Igbin.



Odùa entregou a Exú as oferendas e ele devolveu uma galinha, um pombo, o camaleão e a corrente 
com um elo a menos para ela dizendo-lhe que deveria soltar os animais no meio do caminho e que não 
esquecesse de levar a corrente consigo. Depois de banhada com ervas ela dirigiu-se ao Pai para entregar-
lhe os duzentos igbins.
Olorum recebendo o presente guardou-o no apéré-odu e apercebeu-se de uma cabacinha contendo terra 
no apo-iwa, entregou-a a sua Filha junto com um caracol Igbin. Despediram-se e Odùa foi encontrar-se 
com os Orixás e Eboras que a esperavam para começar a caminhada.
Ogum foi abrindo o caminho e os Orixás chegaram ao Vazio Absoluto. Odùa soltou a pomba que espalhou 
o pó branco da primeira cabaça que estava no Apo-iwa e os ventos foram criados, a Mãe de Vestes 
Negras chamou Oiá e a ela concedeu o comando dos ventos. Da segunda cabacinha Iyatémi tirou um 
pó azul que jogou para baixo e que ao cair foi se transformando no caramujo Igbin que ia vertendo água 
até chegar às profundezas daquele abismo, Iemanjá e Oxum foram chamadas para cuidar das águas 
do mundo que estava sendo criado. A terceira cabaça continha um pó preto que a galinha de Angola 
começou a ciscar espalhando terra por sobre os oceanos, a Nanã, a mais idosa dentre os Orixás, foi 
outorgada a lama. O pó da cabaça vermelha metamorfoseou-se no camaleão que soprava fogo sobre tudo 
o que estava criado, a Princesa deu a Iná, Aganju e Xangô o poder sobre o fogo. Odùa pegou a última 
cabaça que Olorum lhe entregou e amarrando a corrente de mil novecentos e noventa e nove elos na 
borda do abismo desceu para o desconhecido que acabara de ser concebido. Ao tocar o solo imprimiu 
ao mundo sua marca de Esé Ntayé Odudua, soprou o pó da última cabaça e a terra foi espalhada pelos 
animais... Estava criado o Aiê.
 
2. A CRIAÇÃO DOS ARA-AIYÉ: O SOPRO DE ORIXALÁ
Obatalá despertando sozinho de seu sono percebeu-se sem o saco da existência, arrependido, logrado 
e envergonhado voltou ao Orum para desculpar-se com seu Pai. Olorum perdoou o filho e concedeu-lhe 
a qualidade de Alabaxé, o Senhor que possui a poder da realização, para que possa insuflar o sopro da 
divindade no homem. 
Explica-lhe o Mais Antigo dos Antigos que a criação no Aiê ainda não estava completa, faltava criar um 
ser imagem e semelhança dos Orixás. Tal criatura deveria ter um corpo divinizado, que seria criado por 
Baba Ajalá – o artesão divino - e um corpo material modelado com lama de Odùa. O homem possuiria 
então um corpo físico proveniente da matéria da qual cada Orixá detinha o poder e um corpo sutil que 
retornaria ao Orum após a morte no Aiê. Obatalá junto as criaturas modeladas por Ajalá rumaram para a 
Terra. Odudua soube através de Exú que seu irmão estava rumando para o Aiê junto a criaturas diferentes 
e enviou Exú como seu embaixador para saber as intenções de Oxalá. Em seguida foi consultar Orunmilá 
e sob sua orientação foi instruída a encontrar seu irmão, sozinha e levar consigo a grande cabaça na qual 
guardara as pequenas cabacinhas do dia da criação do Aiê, deveria convencer o Primogênito a cultuar 
a cabaça e fazer um sacrifício de quatrocentos igbins. A Mãe de Vestes Negras e o Senhor de Brancas 
Vestes encontraram-se e depois de muitas discussões chegaram ao tal acordo, então Odùa pegou a 
grande cabaça e juntou suas duas partes. A parte de cima foi pintada de branco, representando a origem 
divina da criação e a debaixo foi pintada de preto, representando o mundo material. A grande cabaça 
recebeu o nome de Igbadú e dentro dela estão reunidos todos os segredos pertinentes a criação do 
Universo. Obatalá tomou Odùa como esposa e assim o destino da criação do homem foi selado. A lama 
para a confecção do corpo material do homem foi tirada por Ikú, que desde então ficou encarregado de 
devolver o homem a terra de onde veio, não podendo o Orixá jamais fixar-se em algum lugar do planeta. A 
Olugama foi dada a tarefa de modelar o corpo humano com material idêntico aos corpos confeccionados 
por Ajalá no Orum. Depois de tudo pronto Oxalá soprou o EMI sobre eles e transformaram-se em Ara-
aiyés, homens e mulheres que povoaram a terra e procriaram... Seguiu-se um longo tempo de paz. 
Obatalá e seu séquito estabeleceram-se num lugar chamado Idítaa, construindo ali uma grande cidade 
cercada por muralhas. Odùa fundou Ilé Ifé, a Terra do Amor (Nigéria).
 
 
2 Um cajado feito de metal que mede aproximadamente 120 cm de altura. “É uma barra com um pássaro na extremidade superior, com discos 
metálicos inseridos horizontalmente em diferentes alturas, dos quais pedem pequenos objetos, sininhos redondos, sinos em forma de funil e 
moedas.” (Elbein; 1998:77)

 



3. DIVERGÊNCIAS
Outra interpretação do itan Igba-Nda Aiyé versa que Odùa saiu do Orum depois de Orixalá devido os 
sacrifícios indicados pelos Babalaôs. Terminados os ebós a Princesa partiu ao encontro de seu irmão e o 
encontrou desmaiado, pegou o apo-iwa e voltou ao Orum para entregá-lo a Olorum, este lhe devolveu o 
saco e outorgou-lhe a missão de criar o Aiê. Nesta versão Orunmilá têm o papel fundamental de mediador, 
equilibrando e apascentando as divergências entre os irmãos para que o Universo possa continuar a 
existir. (Elbein; 1998:60)
Uma versão da Gênese africana 3 narra que Olorum - um aglomerado de ar – ao iniciar seu manso 
movimento converteu-se em água e gerou Orixalá. Da conjunção do ar e da água originou-se a lama, 
Odudua. A lama gerou uma bolha que recebeu o sopro de Oxalá transformando-se na primeva forma 
individualizada, o primeiro nascido na existência: Exú Yangi. Uma versão recolhida por Prandi (2001:380) 
concede a Iemanjá o papel de genitora ancestral:
 
“Olodumare-Olofim vivia só no Infinito,
cercado apenas de fogo, chamas e vapores,
onde quase nem podia caminhar.
Cansado desse seu universo tenebroso,
cansado de não ter com quem falar,
cansado de não ter com quem brigar,
decidiu pôr fim àquela situação.
Libertou as suas forças e a violência
delas fez jorrar uma tormenta de águas.
As águas debateram-se com rochas que nasciam
e abriram no chão profundas e grandes cavidades.
A água encheu as fendas ocas,
fazendo-se mares e oceanos,
em cujas profundezas Olocum foi habitar.
Do que sobrou da inundação se fez a terra.
Na superfície do mar, junto à terra,
ali tomou seu reino Iemanjá,
com suas algas e estrelas-do-mar,
peixes, corais, conchas, madrepérolas.
Ali nasceu Iemanjá em prata e azul,
coroada pelo arco-íris Oxumarê.
Olodumare e Iemanjá, a mãe dos orixás,
dominaram o fogo no fundo da Terra
e o entregaram ao poder de Aganju, o mestre dos vulcões,
por onde ainda respira o fogo aprisionado.
O fogo que se consumia na superfície do mundo eles apagaram
e com suas cinzas Orixá Ocô fertilizou os campos,
propiciando o nascimento de ervas, frutos,
árvores, bosques, florestas,
que se foram dados aos cuidados de Ossaim.
Nos lugares onde as cinzas foram escassas,
nasceram os pântanos e nos pântanos, a peste,
que foi doada pela mãe dos orixás ao filho Omulu.
Iemanjá encantou-se com a Terra
e a enfeitou com rios, cascatas e lagoas.
Assim surgiu Oxum, dona das águas doces.
Quando tudo estava feito
e cada natureza se encontrava na posse de um dos filhos de Iemanjá,
Obatalá, respondendo diretamente às ordens de Olorum,



criou o ser humano.
E o ser humano povoou a Terra.
E os orixás pelos humanos foram celebrados.”
 
3 Recitada e traduzida por David Agboola Adenjii para Juana Elbein (1998:59).

 
4. CONSIDERAÇÕES METAFÍSICAS.
O Mundo Abstrato ou Orum, muitas vezes confundido com o conceito de Céu (Católico Apostólico 
Romano) – é um mundo não material e diáfano subdividido em nove espaços sutis que envolvem o Aiê 
(Ayié), mundo concreto. Tudo o que existe no Aiê possui réplica no Orum e, este duplo existiu, existe ou 
existirá num dos Nove Espaços do Orum, lá residem todas as entidades sobrenaturais do panteão afro-
religioso. (Escada & Filho; 2001:18)
 
Olorum, Senhor Supremo de toda a Criação, Oba Òrun 4 está sentado sobre um àpéré, uma almofada - 
no qual tudo o que constitui e representa o Universo – o ìwá, àsé e àbá6 - está contido. Olorum emanou 
Obatalá – seu primogênito, Odùa, Exú, Orunmilá e todos os outros Orixás. Obatalá representa o Princípio 
Masculino e Ativo da Criação, Odùa seu contrário: Princípio Feminino, Passivo da Criação e Exú o 
Princípio Neutro, o filho. São considerados junto a outras divindades emanadas por Olorum de Orixás 
Funfun ou Orixás que usam Branco, lembremos que o branco é a cor usada para o luto entre os africanos, 
é o branco que sintetiza o principio do retorno ao orun, paz e a harmonia do Mundos Divinizados.
“O branco é a cor da morte e, assim, dos iniciados os quais têm ainda de nascer.”
(Susanna Barbara; 1995:51)
 
O branco representa uns dos aspectos do axé da criação masculino-feminino que possui na água de 
caracol uma de suas maiores representações: gozo masculino e feminino no momento do orgasmo, o 
grifo é nosso. Os Orixás Funfun são os progenitores ancestrais masculinos, os quatrocentos Irunmalês 
da Direita. Os Irunmalês são Orixás e entidades mitificadas que datam da criação do universo, “Igbà 
ìwà sé, nos tempos que em que a existência se originou”, segundo Elbein. (Elbein, 1998:74). Seus axé 
foram transferidos pelo próprio Olorum. De Olorum também foram emanados os duzentos Irunmalês da 
esquerda, os Eboras 7 e os ancestrais humanos que são cultuados – em culto à parte do Candomblé - 
como Eguns ou Egunguns, considerados os antepassados míticos africanos. Os Eboras representam 
o poder gerador feminino e seus filhos liderados por Odùa, então considerada simbolicamente como 
a parte inferior de Igbadu. A cabaça da existência Igbadu aos nossos olhos remetem dentre muitas 
representações o ventre feminino fecundado e gerador de vida, no qual a parte de cima que possui a 
ligação com o Orum é análoga ao cordão umbilical e a parte debaixo, o Aiyé com o útero. Johnson citado 
em Elbein exclama:
 
“O igbadú é uma cabaça coberta contendo quatro pequenos recipientes feitos da casca de noz do coco 
cortada ao meio e que contêm, além de algo desconhecido para o não-iniciado, um pouco de lama num, 
um pouco de carvão noutro, um pouco de giz noutro e ainda num outro um pouco de pó vermelho da 
árvore African Rosewwod – cada um deles destinado a representar certos atributos divinos e que, com 
recipientes que os contém, representam os quatro Odù principais – Eji Ogbè, Òyèkún Meji, Ibara Meji e Edi 
Meji”.
(Elbein, 1998:66)
 
Não caberia no presente ensaio aprofundarmos nos referidos Odús, haja vista existir ampla bibliografia 
sobre o tema, porém faz-se mister citá-los e dar uma breve explanação sobre os mesmos no oráculo de Ifá 
e os Orixás que compreendem parte do poder desses odús.
Ejíogbe é o primeiro odú do oráculo de Ifá e o oitavo no jogos de búzios, quer dizer “o primogênito” possui 
relação com os Orixás Oxaguiã, todos os Jagum, Oiá, Odé e Oxum.
Oyèkúmeji é o segundo odú no oráculo de Ifá, quer dizer “duas vezes fazendeiro ou duas vezes na cidade 
de Oko” está intimamente ligado aos Ibeji, Ogum e Olókun.
Iworimeji é o terceiro odú de Ifá e também o terceiro no jogo de búzios, relacionado ao aparecimento de 



Ogum.
Òdímeiji, o quarto odú do oráculo de Ifá e o sétimo no jogo de búzios: “o avesso, o contrário” é respondido 
por Exú, os Abicu, Omulu, Oxum Opará e Oxalufã. (Escada & Filho, 2001:98)
A Cabaça da Existência contêm os mesmo três princípios contidos no àpèré de Olorum, Iwá, Àse, Àbá que 
correspondem aos três tipos de sangue 8 usados nas cerimônias africano-brasileiras religiosas mais um 
quarto elemento, a lama ou Exú: a primeira forma de existência individualizada.
 
4 Rei do Orum.
 
6 São as três forças que possibilitam e regulam toda a existência no Orun e no Ayié:
IWÁ = poder que permite a existência genérica (àpò-ìwà) é veiculado pelo ar e pela respiração;
ÀSE = poder que permite a realização genérica, veiculada pelo sangue (branco, vermelho ou preto);
ÀBÁ = poder da intenção que veicula o àse. (Elbein; 1998: 72)
 
7 O termo Ebora não é usado constantemente no Brasil, considerando-se todos Irunmalês como Orixás e distinguindo-os como Irunmalês da 
direita ou esquerda.
 
8 Os portadores do Axé são: o sangue branco, vermelho e preto encontrados nos reinos mineral, vegetal e animal. O sangue branco compreende 
as secreções, seiva de plantas, prata, sais minerais, etc. O sangue vermelho equivale ao sangue humano ou animal, azeite de dendê, mel, o 
cobre, etc. O sangue preto as cinzas, sumo escuro de vegetais, carvão, etc.
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