
O sistema ritual do Toré 

 
Os elementos constituintes do sistema ritual do Toré Pankararu estão 
divididos entre: A) personagens: os Encantados, os Praiá, os pais de Praiá e 
os dançadores; B) situações rituais: o particular e o Toré público, que podem 
assumir o caráter de simples demonstrações teatrais, como expressão 
folclórica, ou serem dedicados ao culto dos Encantados, ligados ou não ao 
pagamento de promessas; e C) locais: as cachoeiras, serrotes, casas e 
terreiros. 

Como apontado no item anterior [Aspectos Cosmológicos], uma vez recebida 
a semente, o escolhido tem que levantar o Praiá, num período de tempo 
indeterminado, mas não muito longo, sob pena de sofrer represálias, ou 
transferir essa responsabilidade para um zelador já respeitado, ao terreiro do 
qual passa a dever lealdade. 

“Levantar é tecer”. Isto é, para levantar um Praiá, o zelador do encantado, que 
passará a ser também um “pai de Praiá”, deve confeccionar ou contratar a 
confecção, por um dos poucos artesãos especializados na aldeia, da roupa e 
da máscara de palha de ouricuri que servem para encobrir a personalidade 
do dançador e que é, quando vestida sob determinadas prescrições, a 
materialização do próprio Encantado. O Praiá é a conjunção em ato, do 
Encantado, do dançador e da roupa e máscara de ouricuri ou croá, 
devidamente consagrada pelo zelador. Os zeladores não são as mesmas 
pessoas que ocupam o lugar de dançadores. Aos primeiros cabe um papel 
mais religioso, de orientação e guarda da tradição, através do cuidado com 

http://img.socioambiental.org/d/226166-1/pankararu_9.jpg


as sementes que lhes foram transmitidas, com as roupas dos Praiás e com o 
contato permanente com os Encantados, funções que normalmente se 
associam às qualidades de rezador e pai de família. Os segundos são 
normalmente homens jovens, casados ou não, capazes de “segurar a 
brincadeira” do Toré, já que ela geralmente implica em muitas horas seguidas 
de dança dentro de pesadas roupas de palha de ouricuri, ou fibras de croá, e 
nos rituais do Menino do Rancho e da festa do Umbú, em disputas corporais 
que exigem grande vitalidade física. 

Os dançadores são escolhidos pelo zelador da semente do Encantado dentro 
de seu círculo familiar ou de afinidade. Mesmo sendo comum a população 
local conhecer e reconhecer, através de suas características corporais ou de 
suas performances, a identidade dos dançadores, esta não pode ser 
revelada, fazendo parte sempre respeitada dos segredos que compõem o 
ritual, sob o risco, para aquele que a pronuncia, de sanções que podem levar 
da doença à morte. 

A escolha e o chamado dos dançadores pelo zelador, para a realização de 
um Toré, envolve uma antecedência que pode ir de quinze até dois ou três 
dias, dependendo do rigor do zelador, da importância da situação ou mesmo 
da freqüência com que o Toré é realizado. Essa antecedência está 
relacionada às prescrições de purificação física e espiritual que o ritual 
envolve, tanto para os dançadores quanto para os zeladores: durante aqueles 
dias lhes é proibido qualquer contato sexual, qualquer bebida e qualquer 
“sentimento ruim no coração”. 
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No modelo ideal do sistema do Toré Pankararu, toda vida ritual se concentra 
num único ou num pequeno número de terreiros mais importantes que 
servem também à dança dos Praiás dos zeladores menores. Da mesma 
forma, não se aceita facilmente que dois Torés se realizem simultaneamente 
em dois lugares diferentes, ou que os Praiás mais próximos, ou dos terreiros 
mais importantes, não sejam chamados para cada Toré realizado. Assim, 
quanto menor o número de terreiros, melhor, porque a concentração ritual 
realiza no plano simbólico a união social e política do grupo. A autoridade 
moral e religiosa, portanto, está intimamente relacionada à capacidade de 
criar lealdades, não só através da criação de um grande batalhão de Praiás, 
mas também pela capacidade de agregar, ao redor de um mesmo terreiro, 
grande número de dançadores e de outros “pais de Praiá”. 

A dança do Toré é regida por uma música fortemente compassada, o Toante, 
cantado por apenas um “cantador” ou “cantadora” e que encontra respostas 
periódicas nos gritos uníssonos e ritmados do grupo de bailarinos. É possível 
que o que passou a ser conhecido por Toré, originalmente não constituísse 
um ritual autônomo, sendo apenas uma parte recorrente em outros rituais e, 
com certeza, ele não era idêntico em todos os grupos que o possuíam. Mas 
foi essa realidade mais imediatamente identificável, isolável e rotulável que 
assumiu o lugar de marca identificadora, primeiro para o indigenismo, depois, 
para os próprios grupos indígenas, tornando-se assim, símbolo de 
indianidade. 
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