
H.R.H OBA ADEKUNLE ADERONMU
“ Embrace Africa and be blessed ”

Nasceu em 25 de dezembro de 1964, em
Abeokuta, Nigéria, filho de família nobre
de tradições religiosas, da qual herdou o
vice-reinado. Graduado em Bioquímica
pela Universidade de Lagos, em Lagos,
veio ao Brasil para se formar na USP,
onde sentiu a necessidade de desenvolver
a Cultura Africana em meio à população
negra carente totalmente sem auto-
estima. Aos poucos foi introduzindo
ensinamentos de Ifá, religião da qual leva
o título de sacerdote.



Morando no Brasil há mais de duas décadas,

naturalizado, exerce diversas funções sociais, empresariais 
e humanistas. Fundou em 1999, sem ajuda pública ou 
privada, o Centro Cultural Africano, do qual é presidente, 
trazendo para o país a Cultura Ioruba, onde desenvolve 
cursos e intercâmbios culturais. Esta instituição está 
sediada na Nigéria, U S A, M e x ic o e Ca nada.

Como empresário, acumula funções no setor hoteleiro e
retalhista de produtos africanos.

Site:https://centroculturalafricano.com.br/
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RECONHECIMENTO, JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO

Fundador do ProjetoPrêmio

África Brasil e Àsè Isésè, já

premiado líderes religiosos,

políticos, artistas e

empresários, sempre com o

objetivo de manter viva a

cultura africana no país.

PRÊMIO / PREMIO



.

Kabiyesi Adekunle Aderounmu apresentando prêmio de mérito ao 
Governador do Estado de São Paulo, Brasil



Oba Adekunle está atualmente envolvida 
em negócios privados em São Paulo e 
Nigéria. Ele é o presidente / executivo-chefe 
de várias empresas e comerciais 
notadamente Ifá editoria Limited. Rua 
Gaspar Richado jr -São Paulo / Brasil

É também Cônsul de Governo representante 
da África do Sul no município de São Paulo. 
Participou da promoção de diversos 
congressos da África Brasil pela unidade dos 
dois continentes.

ENTREPRENEURSHIP







Ele abordou o debate pernicioso sobre a existência da
filosofia africana. Existia uma tradição crítica da
filosofia indígena africana antes da incursão europeia
no continente africano? Em caso afirmativo, quão
comparável é com as tradições bem conhecidas da
filosofia ocidental?
HRH Oba Adekunle Aderonmu palestra no centro
cultural africano como bioquímico e profissional de
medicina alternativa. Seu foco de pesquisa está em

Sistemas de crenças tradicionais africanos e 
conhecimento indígena. Oba Adekunle estudou a
eficácia das curas à base de ervas e do encantamento 
ifá às usadas pelos curandeiros iorubás tradicionais. 
(Babalawo). Trechos copiosos do corpus ifá da 
sabedoria iorubá tradicional (com tradução lado a lado 
em inglês) fazem deles um livro inestimável para 
estudiosos que trabalham no área de religião e 
medicina tradicional africana.

ÁFRICA PHILOSOPHY



‘’ Ser negro e nigeriano no Brasil não foi fácil. Eu testemunhei e 
testemunhei racismo, discriminação, falta de socialização das pessoas, mas 
não deixei de transmitir o que meus pais me ensinaram, amor e educação 
como a forma de resposta.”

Atualmente, ele está construindo um
hospital e uma escola na Nigéria para que
todos tenham acesso à educação e saúde.
Um projeto que ele se orgulha de ter
realizado como um grande prêmio.

E-mail: 
adekunlebr@gmail.com

Facebook: 
Adekunle Aderonmu

Instagran: 
Kabiesiadekunle

Contato: +55 11 98772-2686
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