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Ogã é um cargo consagrado nas casas de matriz africana que tem como objetivo 

auxiliar os sacerdotes destas casas em diversas funções, entre elas o toque dos atabaques. 
Mas existem muitas outras tarefas dentro deste cargo, como realizar diversos rituais, manter e 
preservar a disciplina e a ordem das casas, assim como as questões políticas de cada 
movimento. 

Ogã é muito mais que um tocador de atabaque, ele está presente em todas as 
decisões do Pai e é o responsável por colocar em prática aquilo que o sacerdote decidiu. É 
aquele que cuida para que tudo funcione de acordo com a ritualística de cada casa. 

Todos os seguidores do culto têm muita admiração e respeito pelos Ogãs, sendo assim 
achamos justa a escolha de uma data especial para esses homens que carregam tanta 
responsabilidade e comprometimento com nossa religião. 

Ogãs já foram reconhecidos pelo Ministério do Trabalho como pertencentes à categoria 
de Ministros Religiosos (Alabê, Axogum, Curimbeiro - CBO 2631-05). 

Além disso, Ogã é música. O samba, por exemplo, tem uma influência muito grande da 
nossa religião e faz, há muito tempo, o nosso país ser reconhecido mundialmente. Muitos deles 
saíram das mãos de grandes Ogãs. O próprio tango tem influências das religiões africanas, 
mais especificamente das músicas tocadas pelos negros. Nada mais justo que revelar tantas 
histórias ligadas aos Ogãs e consagrar, pela lei dos homens, o reconhecimento a estes 
músicos históricos. Por este motivo, é plausível a comemoração no dia 15 (quinze) de 
setembro. 

A união do Ogã com a comunidade para a realização do evento representa a junção de 
forças para proporcionar o bem comum e, portanto, possui sua relevância diante do calendário 
oficial do município de São Paulo. 

Firmado nesta convicção, solicito a aprovação do projeto pelos meus nobres pares. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br . 
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