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O evento será realizado pela FUNACULTY – Fundação de Apoio ao Culto e Tradição 

Yorùbá no Brasil, que desde 1985 fomenta as questões sócio-culturais do povo yorùbá 

no Brasil. Tendo como conferencista o professor Aulo Barretti Filho. 
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Nosso objetivo é fortalecer o compromisso político de erradicar a discriminação às 

religiões de matriz africana e seus descendentes, e promover o respeito à diversidade e 

herança culturais, para que no contexto da modernidade, nossa cultura, de um lado, não 

seja homogeneizando, e de outro, para indicarmos certos padrões matriciais importantes 

que deveriam nos diferenciar no contexto cultural abrangente.  

 

 

Resumo da Conferência 

 

Os conceitos filosóficos e religiosos de vida e morte, não podem ser compreendidos, se 

não entendermos alguns conceitos teológicos desta cultura, principalmente de dois 

princípios fundamentais, o do complexo òrun-àiyé e de enìkejì. Refletiremos ainda 

sobre outros temas imprescindíveis que se interligam e esclarecem a noção de pessoa e 

o caminhar do homem yorùbá. 

 

Dia 

 

Dia 25 de março de 2012 

Das 9 às 18:30 horas 

 

Local 

 

Hotel San Raphael – Sala Raphael A. 

Largo do Arouche, 150 – Centro – São Paulo - SP 

 

 

                                                           
1
 Pesquisador, escritor e professor da religião tradicional Yorùbá e da afro-brasileira. Bàbálórìsà do 

candomblé Ilé Àse Ode Kitálesi (em São Paulo, Brasil) e Asojú Oba Alákétu (em Kétu no Benin). 

Presidente da FUNACULTY. 
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Programação 

 

09h00 às 09h55 – Recepção. 

 

10h00 às 11h30 – Grupos Étnicos / Anatomia religiosa do Orí e sua funções / O Òsù. 

11h35 às 11h55 – Intervalo para café 

 

12h00 às 13h30 – Olódùmarè e o complexo Òrun-Àiyé / Noções do sagrado Oráculo 

de Ifá. 

13h35 às 14h35 – Intervalo para Almoço 

 

14h40 às 16h10 – O Nascer: Àjàlámòpín e os ìpín / O Enìkejì / Ìwàpèlé e o Igbá-Orí. 

16h15 às 16h35 – Intervalo para café 

 

16h40 às 18h10 – O Morrer: Ìrànà / Àsèsè / Imortalidade / Égún e o Egúngún. 

 

Inscrição 

 

De 13 de fevereiro a 25 de março por e-mail 

 

Forma de Inscrição 

 

Preencher ficha de inscrição, em anexo, e enviar para funaculty@gmail.com 

Serão enviados dados bancários para depósito. 

 

Público-Alvo 

 

A partir de 18 anos de qualquer condição social, etnia, deficiência, gênero, domicílio e 

ocupação. Estudiosos da cultura e religião yorùbá e/ou afro-descendentes e congêneres, 

universitários, professores, religiosos e também interessados na implementação da Lei 

n.º 10.639/93. 
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