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CATANDUVA – CIDADE FEITIÇO

INTRODUÇÃO
O presente livro-reportagem tem como proposta explorar a relação
entre Catanduva e o termo Cidade Feitiço, cognome que o município recebeu na
primeira metade da década de 40. Para tanto, é de suma importância compreender o
contexto histórico em que o título foi inserido no vocabulário do catanduvense, bem
como seu reflexo nas décadas posteriores.
O primeiro capítulo, "Feitiço: Uma Arte Milenar", tem como foco a
definição da palavra "feitiço", o contato inicial do homem com a magia e a superstição,
além dos distintos tratamentos que os chamados feiticeiros receberam ao longo dos
séculos em diferentes culturas. A concepção negativa do vocábulo, que serviu como
pretexto para massacres - especialmente no período em que foi instaurada a Santa
Inquisição - ganha um significado inverso no notório discurso do jornalista Nair de
Freitas, relatado no capítulo seguinte, "Nascimento e Projeção de Catanduva".
Essa parte do trabalho abrange a discussão sustentada por
pesquisadores locais a respeito das duas versões mais consistentes acerca da
fundação do povoado Cerradinho, que se tornaria Catanduva, relembrando ainda
personagens marcantes de sua História. A natureza carnavalesca do município também
é retratada, uma vez que a época de ouro dos confetes foi determinante para o avanço
econômico e cultural da Cidade Feitiço.
Em seguida, os cognomes mais significativos atribuídos a Catanduva
são explicados, indicando que o local destacou-se em vários setores em épocas
remotas e nos dias atuais.
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"A Influência da bruxa", terceiro capítulo, aborda a criação da figura
mítica no imaginário popular e a adoção de sua imagem por instituições catanduvenses.
Tais ilustrações, presentes nas logomarcas do Grêmio Catanduvense de Futebol,
CAER (Centro Acadêmico Emílio Ribas) - Diretório Acadêmico oficial da FAMECA
(Faculdade de Medicina de Catanduva) e Catanduva Basket Club, derivam da ideia de
feitiço concebida em 1940, assim como as tradições inerentes a determinados grupos.
No capítulo final, "O Ambivalente Voo da Bruxa", salienta-se a
popularidade da feiticeirinha, colocada à prova nos anos 90, durante a gestão do
prefeito Carlos Eduardo de Oliveira Santos, quando foi inserida na logomarca da
Prefeitura Municipal, legitimando-se como símbolo da cidade.
Considerações de moradores de Catanduva, atuantes em setores
distintos, encerram o livrorreportagem. Tais personalidades revelam curiosas reflexões
e associações a respeito do folclórico feitiço catanduvense.
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1 FEITIÇO, UMA ARTE MILENAR
De acordo com Aurélio (1986, p. 767), a palavra feitiço significa:
Adj.1. Artificial, fictício: “Diadema de pérolas feiticeiras, tão bemacabadas, que iam de par com duas pérolas naturais, que lhe
ornavam as orelhas” (Machado de Assis, Quincas Borba, p.134).2.
Postiço, falso.S.m.3. Malefício
de feiticeiros.4.V.bruxaria
(2).5.P.us.V. fetiche.6.Fig. Encanto, fascinação, fascínio. Virar o
feitiço contra o feiticeiro. Voltar-se o feitiço contra o
feiticeiro.Voltar-se o feitiço contra o feiticeiro. Recaírem as
consequências dum ato sobre quem o praticou pensando
prejudicar a outrem; virar o feitiço contra o feiticeiro.

Em Michaelis (1998, p.947), feitiço é definido como:
1. Artificial.2. Postiço.3.Fictício.sm 1 malefício de feiticeiro ou
feiticeira 2 Objeto a que se atribuem qualidades sobrenaturais.3
Amuletos.4 Encanto; fascinação.F. em pé, Folc: dirigente de
candomblé que não passou pelas cerimônias e ritos preparatórios.
Virar o feitiço contra o feiticeiro: recair sobre uma pessoa o mal
que ela tentara fazer a outra, mandiga.

Nas duas definições supracitadas, surgem as palavras encanto ou seu
derivado encantamento. No entanto, apesar de os termos serem sinônimos, o vocábulo
feitiço tende a aparecer, nos discursos cotidianos, com uma alusão pejorativa, enquanto
o verbo encantar é, com frequência, relacionado a ações e sensações positivas, como o
feito de maravilhar outrem ou ser maravilhado por alguém.
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Feitiço vem do latim fictitius, denotando uma ordem fictícia que se
impõe à natureza por meio de habilidades tidas como sobrenaturais e inerentes aos
chamados feiticeiros.
Azevedo (2002, p. 229) diz que a palavra aparece como um sinônimo
de magia, que é explicada como “uma prática que, mediante ações atípicas e meios
apropriados [...] procura alterar ou controlar o curso natural das coisas. Ao contrário da
religião, que age pela persuasão ou pela prece, a magia impõe, determina, executa”.
Ainda segundo o autor, a magia é realizada por meio de cerimônias e rituais, utilizando
para isso determinados objetos ou animais (AZEVEDO, 2002, p.229 ).
Feu (2003, p. 13-15) diferencia bruxos e magos, em épocas passadas,
pela sua posição social:
Antigas tradições de magia hermética chamavam seus adeptos de
magos, considerando o termo um diferencial do mágico ilusionista
e do mago popular, a quem chamavam bruxo. Um outro termo que
também foi usado para definir o praticante da magia era magista.
Os praticantes da Arte eram membros da alta sociedade, indicados
por um padrinho. Assim, houve um afastamento da magia natural e
da magia considerada tradicional. (...) as duas classes sociais não
se encontravam, os mitos e boatos em torno de cada facção se
proliferavam. Para os altos sacerdotes, os bruxos não passavam
de pessoas ingênuas realizando corruptelas de feitiços verdadeiros
e, se funcionavam, era porque tinham dado sorte. Para os bruxos,
os sacerdotes eram engomadinhos e não mereciam atenção, pois
tinham mais pompa que real poder (isso quando chegavam a ouvir
falar deles, já que as confrarias eram extremamente discretas).

Na antiga Grécia, em Roma e no Egito, a prática da feitiçaria era muito
comum, senso que Tessália – situada no norte da Grécia – foi considerada a pátria dos
feiticeiros.
1.1 Os primeiros feiticeiros e o aprimoramento das práticas mágicas
De acordo com Maury (1972, p. 9-12), o que atualmente chamamos de
magia teve início com a necessidade humana de coagir os deuses por meio de
determinados procedimentos e superstições. Dessa forma, os povos, pouco
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esclarecidos, eram subjugados. O autor afere que feiticeiros e astrólogos da
antiguidade nada mais eram do que observadores minuciosos dos fenômenos naturais,
que, pretensiosamente, iludiam os demais indivíduos, atribuindo a si próprios o poder
de alterar as leis da natureza.
Com avanços científicos, pôde-se notar que a natureza obedece às
suas próprias regras, independente da intervenção dos homens, e as superstições
relacionadas a ela foram gradativamente perdendo a credibilidade.
Posteriormente, os magos passaram a manipular drogas alucinógenas,
ocasionando “visões” e sonhos “reveladores” e envolvendo as pessoas com a
atmosfera mística criada, como no caso da necromancia:
Os mágicos tem a pretensão de evocar os mortos do fundo de sua
morada subterrânea ou dos lugares dos quais eles erram sob mil
formas diversas. Confundidos com os espíritos, as almas dos
defuntos se mostram como são nas visões provocadas por
narcóticos; e a imaginação, gravando-se no espírito os traços dos
que não são mais, se persuade de que eles vivem ainda. Assim,
os sonhos representavam um papel considerável na religião dos
povos selvagens, e eram eles que entretinham mais as tribos
índias em sua crença na magia (MAURY, 1972, p. 23).

Os povos selvagens eram aterrorizados pelo poder dos deuses,
semideuses e demônios e não esperavam deles senão malefícios: enquanto os hindus
reservavam, em sua moradia, um lugar para os maus espíritos, os negros carregavam
objetos que, depois de consagrados mediante rituais, tornavam-se amuletos. Esses
talismãs representavam os próprios deuses e eram adorados em rituais ministrados por
sacerdotes feiticeiros.
Esses sacerdotes acumulam a funções de adivinho, de profeta, de
exorcista, de taumaturgo, de médico, de fabricante de ídolos e de
amuleto. Não ensinam nem a moral nem as boas obras; eles não
estão vinculados à prática de um culto regular a serviço de um
templo ou altar. Não são chamados senão em caso de
necessidade; mas não exercem um poder menos considerável
sobre as populações nas quais possuem posições de ministros
sagrados. Teme-se sua força e, sobretudo seu ressentimento; temse uma fé ancestral em sua ciência. Esses bruxos tem de comum,
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no olhar, na atitude, não sei o que inspira o medo e age sobre a
imaginação (MAURY, 1972, p.19).

Os povos primitivos ouviam com extrema confiança os avisos e
conselhos dos sacerdotes-feiticeiros, que, em certas tribos possuíam tanto prestígio
quanto os próprios chefes. No entanto, quando as previsões anunciadas mostravam-se
errôneas, a intensa indignação dos selvagens tornava-se uma ameaça a vida desses
mágicos.
Os feiticeiros dessa época já eram grandes conhecedores das ervas
medicinais e sabiam produzir venenos que destinavam àqueles dos quais se
ressentiam, que, ingenuamente, acreditavam-se castigados pelos deuses.
A contemplação dos astros foi bastante comum na Babilônia que,
juntamente com o Império de Nínive, havia alcançado um grau de prosperidade e
progresso ainda impensado para o restante do planeta.
Nesse local, os astrólogos e adivinhos, assim como mágicos e
feiticeiros, tinham a reputação de operar prodígios, sendo que sua ciência teve como
base, entre outros conhecimentos, noções de meteorologia, física, química e medicina.
Segundo Maury (1972, p. 29), a importância que o povo babilônico atribuía ao sonho
leva a crer que viam revelações divinas nos sonhos e nas alucinações - assim como os
povos selvagens.
O Egito é considerado até hoje “a terra clássica dos encantadores”
(Maury, 1972, p.39). Seus sacerdotes, assim como os da Babilônia, gabavam-se de
produzir efeitos que apenas previam, utilizando para tanto uma sensível percepção.
Eles também sabiam iludir os sentidos do povo.
No entanto, o que difere o feitiço do Egito do dos outros povos é a
maneira como seus sacerdotes acreditavam impor-se aos deuses: enquanto os persas
exerciam a magia apenas para proteger-se dos maus gênios, os egípcios imaginavam
que, empregando suas fórmulas e evocações, obrigavam os deuses a aparecer e
realizar seus desejos.
Foi nessa terra que surgiram as chamadas palavras mágicas, uma vez
que se acreditava essencial o emprego dos nomes dos deuses nas evocações. Esses
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nomes eram pronunciados nos idiomas da alta antiguidade, sendo que os próprios
feiticeiros não compreendiam o significado das palavras utilizadas.
Apesar disso, é possível que a mesma opinião sobre a eficácia das
palavras empregadas nas fórmulas fosse comum a todo Oriente,
pois é um dos fundamentos na crença das encantações. Os
essênios obrigavam-se por juramento a não revelar o nome dos
anjos, porque emprestavam à invocação desses nomes uma
virtude mágica, e encontramos entre os judeus, já antes de nossa
era, a crença em feitiçarias e evocações (MAURY, 1972, p.40).

No Egito, havia colégios destinados ao estudo dos astros, onde os
sacerdotes se instruíam, pois a religião era fundamentada no estudo dos astros aos
quais se atribuía simbolismos e ideias mitológicas. Os egípcios disputavam com os
babilônicos a descoberta da Astrologia. Eles também acreditavam que cada astro
influenciava uma determinada parte do corpo, por isso a doutrina egípcia determinava
que, nos rituais funerários, todos os membros dos mortos fossem colocados sob a
proteção de um determinado deus.
Os alquimistas dessa região, compondo tratados sobre a ciência
sagrada, descobriram, por meio de suas atividades, muitos procedimentos relacionados
à tecnologia e à metalurgia modernas. No entanto, boa parte dos registros de suas
observações foi queimada posteriormente, a mando do imperador romano Diocleciano,
com a finalidade de punir os egípcios por terem se revoltado contra as leis romanas,
ameaçando seu poder.
Na Grécia, por sua vez, a adivinhação era exercida por profissionais e
também em tempos religiosos denominados Manteions. Os rituais, acompanhados de
sacrifícios, tinham a finalidade de consultar os deuses além de produzir feitiços. Os
gregos acreditavam em fórmulas mágicas e em sortilégios e se valiam desses artifícios
com várias intenções, entre elas: reverter fascinações, evocar deuses, curar doenças e
cicatrizar feridas.
Havia, nesse país, um culto tradicional honrando à deusa Hécade,
personificação da lua e padroeira dos feiticeiros, a quem se atribuía o dom dos
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prodígios e dos encantamentos. Acreditava-se que essa divindade enviava espectros e
fantasmas a fim de evocar o medo.
Nos rituais direcionados a Hécade – que tinham por intuito fazê-la
aparecer e satisfazer os desejos de seus adoradores – eram utilizados os animais mais
sórdidos além de composições repulsivas e a prática do exorcismo.
A fórmula de evocação que Eusébio não nos conservou, nós a
tornamos a encontrar no tratado intitulado Philosophumera, e
atribuído alternadamente a Orígenes ou a santo Hipólito. “vem
infernal terrestre e celeste Bombô, deusa dos grandes caminhos
das encruzilhadas, tu que trazes a luz, que fazes caminhar à noite,
tu que regozijas com o latido dos cães e com o sangue vertido,
que erras pelo meio das sombras através das sepulturas, tu que
desejas o sangue e que levas o terror aos mortais, Gorgo, Morno,
lua de mil formas, assiste com olho propício a nossos sacrifícios”
(MAURY, 1972, p. 50).

Tanto na Grécia quanto, posteriormente, na Itália, era comum que se
visitassem oráculos, onde espíritos eram evocados por feiticeiros e interrogados a
respeito da sorte no futuro.
As superstições e práticas mágicas em Roma e no Império Romano,
por sua vez, foram provenientes das doutrinas gregas. A evocação de fantasmas e o
culto aos mortos, assim como a ação dos adivinhadores tornou-se parte integrante da
cultura romana, como havia acontecido anteriormente na Grécia.
Muitos adivinhos tornaram-se assalariados das famílias patrícias que
requisitavam os seus serviços: em ocasiões especiais como casamentos e
nascimentos, esses profetas eram consultados, sendo que, quando o futuro imperador
Otávio nasceu, Nigidius Fugulus, senador versado em astrologia, anunciou seu destino
cheio de glórias.
As mulheres romanas eram muito curiosas a respeito do futuro e
apresentavam uma inabalável crença nas profecias dos astrólogos. Contudo, a fé dos
homens também não era de se desprezar, conforme sugere a seguinte citação a
respeito do imperador Otávio Augusto:
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Em sua morada na Apolônia, Otávio, em companhia de Agripa,
consultou o astrólogo Teógenes. O futuro esposo de Júlia, mais
crédulo ou mais curioso que o sobrinho de César, fez tirar primeiro
seu
horóscopo:
Teógeno
lhe
anunciou
assombrosas
prosperidades. Otávio, ciumento de um destino tão feliz, temeu
que a resposta fosse para ele menos favorável, e, em lugar de
seguir o exemplo de seu companheiro, recusou francamente dizer
a Teógenes o dia de seu nascimento, sem o conhecimento do qual
seu horóscopo não podia ser tirado. O astrólogo insistiu. Por fim, a
curiosidade o assaltou.Otávio se decidiu a responder. Tão cedo
revelou a data pedida, Teógenes se precipitou aos seus pés e o
adorou como o futuro senhor do império. O astrólogo havia lido de
um golpe nos astros a fortuna que aguardava Augusto, ou creio
antes que o havia visto em seus olhos. Otávio ficou transportado
de alegria. Não sei se tinha anteriormente grande fé na astrologia;
mas a partir desse momento ele acreditou nela firmemente
(MAURY, 1972, p. 65).

Ironicamente, foi no governo de Otávio (juntamente com Lépido e
Marco Antônio, aproximadamente no ano 40 a.C.) que os feiticeiros e astrólogos
romanos passaram a ser perseguidos. Durante o império de Tibério, mágicos e
adivinhos foram banidos de Roma e uma grande quantidade de pessoas foi condenada
a morte, acusadas de tais práticas, embora o próprio imperador tirasse as cartas de
seus conhecidos, com a finalidade de descobrir possíveis conspiradores e rivais.
Maury (1972) explica esse comportamento paradoxal, afirmando que os
senhores do império tinham convicção nas adivinhações astrológicas e pretendiam
guardar para si próprios o benefício de conhecer o futuro: eles achavam perigoso que a
população tivesse acesso à informações a respeito da sorte destinada aos soberanos e
temiam que perguntas indiscretas ocasionassem atentados e conspirações.
Além da implacável fé nos astrólogos, era comum ao povo romano a
prática de rituais macabros de adoração a deuses bizarros – que, outrora, na Grécia, já
haviam tomado a popularidade das divindades benéficas consideradas, então, invenção
dos poetas. Sacrificavam-se cães à deusa Mana-Geneta, que assim como Hécade era
relacionada à noite e às trevas, pois acreditava-se que ela tinha o poder de afastar
maus gênios, espíritos malignos e espectros.
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1.2 Druidismo
É comum que líderes religiosos influenciem a conduta de seus
seguidores, determinando crenças e valores a serem adotados pelos demais
indivíduos. Dessa forma, pode-se dizer que o papel dessas figuras, consideradas
detentoras do saber, é fundamental na formação da identidade cultural das sociedades
em que vivem.
Nesse contexto, pode ser compreendida a cultura dos celtas, que se
estabeleceram na Europa e em parte do continente asiático a partir do ano VIII a.C. Sua
liderança religiosa coube aos chamados druidas, classe sacerdotal que também
desempenhou funções jurídicas, políticas, filosóficas e pedagógicas.
Esses sacerdotes realizavam cultos e celebravam sacrifícios, além de
profetizarem o futuro e interpretarem presságios. Profundos conhecedores de raízes e
ervas, exerciam a medicina segundo preceitos xamânicos. É válido ressaltar que
Xamanismo é um termo empregado inicialmente na Europa, nos meios acadêmicos e
científicos, para designar religiosos adeptos de práticas mágicas, como curandeiros,
adivinhos e magos.
De acordo com Azevedo (2002, p.136) qualquer pessoa poderia tornarse um sacerdote celta, desde que demonstrasse vocação e empenho para tanto:
Pessoas de qualquer procedência social poderiam
social
poderiam vir a ser druidas desde que, previamente, se
habilitassem através de longos estudos e vocação manifesta.
Assim, não se nascia druida, tornava-se um deles após 20 anos de
aprendizagem. O ensino era exclusivamente oral e seu nível
cultural repercurtiu até no mundo greco-romano.

Os cultos druidistas eram realizados, ao menos uma vez por ano, no
núcleo dos bosques, em santuários denominados nemetons, que simbolizavam o centro
do universo. Nessas ocasiões, os druidas reuniam-se ao ar livre para reverenciar seus
deuses, pois consideravam inadequado cercá-los.
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Uma das cerimônias ali realizadas que mais atenção despertava
era a dos rituais, em especial a do visco, planta parasitária que
brotava em determinadas árvores, principalmente no carvalho.
Essa cerimônia obedecia a normas precisas e imutáveis: o druida
vestido de branco (símbolo da pureza?) cortava o visco com uma
foice dourada (ouro, imagem do sol; a foice, lua crescente). Não se
conhece o destino dessa planta depois de podada, sabendo-se,
por outro lado, que esse vegetal era considerado poderoso
remédio contra a esterilidade e antídoto para todos os venenos.
(AZEVEDO, 2002, p.136)

Como oferenda às divindades celtas, sacrificavam-se animais e
humanos - via de regra, criminosos. Alguns rituais específicos exigiam o sacrifício de
crianças.
Muitas características inerentes ao estilo de vida adotado pelos druidas
permanecem obscuras, uma vez que eles não transmitiam seus conhecimentos por
meio da escrita. No entanto, relatos latinos, que podem ser consultados na atualidade,
revelam particularidades das práticas e teologia druidistas.
As referências apontam que muitas decisões de cunho político, na
sociedade celta, só poderiam ser tomadas após o aval desses sacerdotes. O próprio
contato com deuses, por meio de preces e rituais, não era realizado sem sua
intervenção. Conforme explica Almeida (1971, p.1273), organizava-se a liderança
céltica da seguinte maneira:
- Vócios: encarregados dos sacrifícios, preces e interpretações de dogmas
- Sarônios: dedicavam-se ao ensino
- Bardos: especializados na Poesia, na Música e na Oratória
- Causídicos: encarregados da justiça
- Adivinhos: previam o futuro
Azevedo (1999, p. 98) aponta a ausência de coesão entre tribos celtas
como uma das causas de seu declínio. Registros históricos referentes ao grupo são
escassos, no entanto pode-se afirmar que eles perduraram até a Idade Média, período
em que foram dizimados pelos romanos.
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Os celtas, assim como outras sociedades pagãs, utilizavam vestimentas
e elementos específicos durante os rituais. A caracterização da feiticeira clássica, a
partir dos objetos e trajes célticos, será abordada no terceiro capítulo.
1.3 Heresias: nos tribunais da Inquisição
Como pode-se notar, desde os primórdios, pessoas que realizavam
feitos aparentemente sobrenaturais eram temidas, vigiadas e não raras vezes
executadas. Os executores, geralmente os mais crédulos dentre os indivíduos, sentiamse intimidados com o impressionante poder de uma minoria tida como extraordinária.
Assim como os egípcios e os gregos, os primeiros israelitas confiavam extremamente
nos feiticeiros e adivinhos, além de acreditar no poder de talismãs e nas revelações por
meio de sonhos.
Os cristãos, por sua vez, apesar de repelir o uso da magia, pareciam
acreditar em seus efeitos “demoníacos”, o que colaborou para, posteriormente,
ocasionar a imposição dos tribunais da Santa Inquisição e sua luta contra judeus,
muçulmanos (mouros) e todos os que eram denunciados como hereges, entre eles, os
acusados de feitiçaria.
Ao que tudo indica, a Inquisição, tribunal instituído para extirpar as
heresias, foi criado na Europa no século XIII. No entanto, ressalvese, é praticamente impossível determinar com certeza, quando a
Inquisição medieval começou. A maioria dos especialistas, porém,
afirma que sua fundação remonta ao sínodo de Toulouse, em
1229, logo após o sucesso da cruzada contra os albigenses. Uma
vez instituída, a Inquisição se fez sentir durante séculos na Itália,
na França e mais tarde, na Espanha e em Portugal, sem esquecer
a sua presença nas colônias americanas destes dois últimos
países (...). Tanto a Inquisição medieval como a moderna (séculos
XVI/XVIII) usavam os mesmos instrumentos de trabalho: a
denúncia, a delação, os rumores (AZEVEDO, 2002, p. 198)

Durante o século XVII, os reinos de Portugal e da Espanha, juntamente
com a Igreja Católica, procuravam centralizar o poder e recuperar bens da nobreza e do
clero, por isso homens de negócio judeus e novos-cristãos, israelitas convertidos ao
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cristianismo, assim como os muçulmanos, passaram a ser perseguidos e responder
pelo crime de heresia nos Tribunais da Inquisição.
Ainda no século XVIII, a Inquisição chegou às colônias portuguesas e
espanholas, e a censura tornou-se mais rígida: qualquer comportamento que destoasse
da ideologia política e religiosa imposta era considerado crime e os acusados de tais
procedimentos recebiam punições que iam desde o confisco de seus bens até a morte
na fogueira e a posterior declaração de infâmia de sua família e descendentes.
Acreditava-se que esse último artifício era a única maneira de salvar as almas dos que
recusavam o arrependimento e a mudança de postura.
A antropóloga e historiadora Niminon Suzel Pinheiro, de São José de
Rio Preto, em entrevista concedida em 19 de julho de 2011, via e-mail, afirma:
Todos os os que não comungassem da ideia cristã de que a vida
após a morte é que era realmente importante (cristinismo oriundo
da Idade Média), como fizeram posteriormente Descartes, Francis
Bacon, etc, que propagaram uma racionalidade baseada na
segmentação do conhecimento foram rotulados pela inquisição de
bruxos, feiticeiros, pagãos.

As provas contra essas pessoas eram, muitas vezes, embasadas em
meros testemunhos e os que colaboravam com os agentes da Inquisição mediante
denúncias, absolvidos de seus pecados e recebiam a promessa do reino dos céus.
A onda de perseguição às feiticeiras na época moderna alastrouse por toda a Europa, principalmente Alemanha, Inglaterra, Itália e
França. Os documentos da época e também os livros que tem sido
escritos sobre esse fenômeno revelam que milhares de jovens
foram queimadas pelo crime de ‘lançar mau-olhado sobre
crianças”, “desfazer amor e casamento”, “receber presentes do
diabo”, “praticar cerimônias em pacto com o demônio”, “cometer
atos contra a honestidade e a religião” etc. O papa Alexandre VI
iniciou uma verdadeira batalha contra as feiticeiras e os mágicos
em 1500, e a Inquisição espanhola preocupou-se ativamente com
esses crimes no século XVI. Em Saragoça, Toledo, Cuenca,
muitas feiticeiras foram queimadas vivas. Em Navarra entre 1520 e
1530 foram alvo de um verdadeiro massacre e no auto-de-fé de 7
de novembro de 1610 foram condenadas 29 feiticeiras, sendo
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queimadas em efígie 5 e 6 queimadas vivas. 1Com os anos, a caça
às feiticeiras diminuiu no resto da Europa, mas continuou na
península
Ibérica.
Em
Portugal
numerosas
feiticeiras
compareceram aos autos-de-fé durante os séculos XVI, XVII e
XVIII, sendo muitas, originárias do Brasil (NOVINSKY,1994, p. 52).

Até hoje não se sabe, ao certo, o número de vítimas do Santo Ofício.
Muitos documentos referentes aos processos foram destruídos. Além disso, a “ditadura
de Deus” foi indiretamente responsável por outras mortes, entre elas, os suicídios
cometidos pelos que esperavam o julgamento e as mortes durante a tortura.
1.4 Wicca: feitiçaria moderna
Influenciada pelas religiões pagãs existentes na Europa Antiga, como o
Druidismo, a tradição Wicca é uma vertente da magia moderna que teria surgido em
meados dos anos 40 do século XX, na Inglaterra, porém só seria divulgada na década
seguinte, após a sanção da última lei contra a bruxaria nesse país.
A religiosidade Wicca não se baseia em livros sagrados, dogmas ou
hierarquias nem delimita a expressão da espiritualidade concebida por cada um, por
isso muitos de seus praticantes realizam cultos individualmente, embora possam reunirse em covens (grupos de bruxos). Conforme explica Gardner (2003, p.14):
Elas podem ser chamadas de seguidoras de uma religião primitiva,
já em vias de desaparecimento; elas seguem os passos de seus
pais, sabendo que a Igreja desaprova suas práticas, mas
encontrando nisso satisfação física e psicológica. Não se pode dizer
o mesmo dos budistas e xintoístas? Eles têm antigos e, para eles,
bons ritos e não se preocupam se os outros os desaprovam.

1

Queimar em efígie é queimar de maneira simbólica um objeto pertencente a uma pessoa já falecida ou
uma representação do corpo do que já faleceu ou encontra-se inacessível. In:SZKLARZ, Eduardo
Szklarz.Inquisição: Morte aos hereges. Disponível em:
http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/historia/inquisicao-morte-aos-hereges-435979.shtml. Acesso
em: 14 set 2011.
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Essa liberdade de crença possibilitou o surgimento de inúmeras
tradições wiccanas, posteriores à fundada por Gardner. O princípio básico comum entre
elas consiste na afirmação: "Faças o que quiseres, desde que não faças mal".
Duas deidades são reverenciadas em cerimônias wiccanas: a Deusa
(simbolizada por meio da lua e da Terra) e o Deus Cornífero (representado pelo sol e
pelos animais). Sua união representa o equilíbrio entre as polaridades presentes no
interior de cada indivíduo: a interação entre o bem e o mal, a emoção e a razão, o
feminino e o masculino.
Todas as formas de Wicca cultuam A Deusa e O Deus, variando o
grau de importância dado ao culto de cada um deles, pois apesar
de existirem tradições que cultuam a Deusa com maior ênfase, o
culto aos dois com igual dedicação é um ponto forte e mais
presente nas crenças wiccanas, devido ao trabalho com o
equilíbrio entre os Gêneros Divinos, masculino e feminino (WICCA,
2009).

Esses magos modernos procuram viver em harmonia com o meio
ambiente e celebram as transformações naturais presentes nas fases da lua e na
sucessão das estações, que representam os processos de nascimento, morte e
renascimento que ocorrem na natureza segundo o chamado Mito da Roda do Ano.
1.5 O feitiço nos contos de fada
A maneira como os adeptos da feitiçaria têm sido mal vistos ao longo
da história foi muito bem exemplificada em diversas lendas populares e perpetuada em
alguns dos mais clássicos contos de fadas.
Jacob e Wilhelm Grimm, os notáveis irmãos contadores de histórias,
eternizaram em “Branca de Neve e os Sete Anões” o poder e a maldade, encarnados
na figura da tirânica madrasta da princesa Branca de Neve. Publicado entre 1812 e
1822, o texto original traz algumas diferenças da versão mais popular produzida
durante os anos 30 pelos estúdios Walt Disney. No entanto, o que há de mais
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significativo a respeito da audaciosa e maquiavélica bruxa foi mantido no primeiro
longa-metragem de animação da história:
Extremamente vaidosa e egocêntrica, a grande vilã de Branca de Neve
tem em comum com as mulheres romanas o hábito de consultar um adivinho particular.
No caso da madrasta, a peculiar virtude da vidência é atribuída ao espelho mágico,
objeto a que a malvada se dirige, a fim de certificar-se da inexistência de uma mulher
mais bela do que si própria.
Entretanto, em determinada ocasião, o espelho lhe faz uma revoltante
revelação: sua encantadora enteada, tendo findado a infância, tornara-se mais bela do
que a rainha. Enlouquecida de fúria e inveja, a madrasta resolve pôr um fim à vida de
Branca de Neve e ordena a um caçador que faça o serviço, o que é impossível, uma
vez que ele, envolvido pela bondade e beleza da jovem princesa, torna-se incapaz de
cometer tal ato.
Descartadas as outras opções, a rainha consulta seu espelho para
descobrir o paradeiro de Branca de Neve e, enfeitiça uma maçã a fim de envenená-la.
Para aproximar-se facilmente da enteada, assume a aparência de uma boa velhinha.
Apesar da brutalidade impactante inerente à madrasta-feiticeira, nunca
foi incomum que uma atraente mulher recorresse à feitiçaria, após ver seus encantos
naturais tornados nulos.
Nos dias atuais, podemos presenciar a prática de simpatias e outras
superstições herdadas de tempos remotos, com a finalidade de se alcançar os mais
diversos objetivos, entre eles, a persuasão sedutora e a consequente reconquista da
autoestima.
O envenenamento da maçã pode ser comparado aos feitos dos antigos
bruxos, cuja habilidade na manipulação de ervas medicinais, com finalidades que eram
flexíveis de acordo com o que fosse conveniente à eles, fazia que fossem temidos,
respeitados e até mesmo adorados.
É sabido que em todos os tempos os homens procuraram dominar uns
aos outros por meio de sua força. Porém, até mesmo os mais fortes eram subjugados

20

pelos mais inteligentes, que, conforme foi exposto, usavam habilidades desconhecidas
pelos demais, sugerindo poderes sobre humanos: a magia.
Nem mesmo Catanduva ficou alheia aos domínios do feitiço e da
magia. Desde sua fundação, a cidade ganhou muitos cognomes e antonomásias,
relacionados a algum fato ou setor de destaque no período histórico em que os títulos
surgiram. Em 1943, passou a ser identificada como “Cidade Feitiço”, em referência ao
fascínio que envolvia os visitantes locais, fazendo que muitos turistas ficassem sem
defesas perante a beleza da cidade e o carisma inerente aos seus habitantes.
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2 NASCIMENTO E PROJEÇÃO DE CATANDUVA
2.1 Os primeiros habitantes
Os primeiros habitantes de Catanduva chegaram por volta de 1886 e
deram ao local o nome de Cerradinho, posteriormente, São Domingos do Cerradinho,
devido à localização em uma área de cerrado ralo, às margens do rio que, atualmente,
leva o nome de São Domingos.
Tempos depois (16/12/1909), pelo decreto legislativo nº 1188, de 16 de
dezembro, o arraial foi elevado a Distrito da Paz, pertencente à cidade de Rio Preto, e
recebeu o nome de Vila Adolpho, em homenagem ao coronel Adolpho Guimarães
Corrêa, então prefeito rio-pretense e político influente na região.
Os moradores de Vila Adolpho buscavam as mercadorias de que
necessitavam em um lugarejo conhecido como Cordão Escuro - atual Palmares. Porém,
devido à expansão cafeeira, foi instalada, em 1910, a Estrada de Ferro de Araraquara,
fato que impulsionou o desenvolvimento econômico local e ocasionou uma inversão na
economia na região: atraídos pelo progresso evidente em Vila Adolpho, moradores de
cidades vizinhas passaram a investir no vilarejo.
Vila Adolpho tornou-se independente de Rio Preto pelo decreto nº 1564
de 14 de novembro de 1917. Em 14 de abril de 1918, ao tornar-se município, recebeu
também nova denominação: Catanduva - palavra que em tupi-guarani significa "mato
rasteiro e espinhoso", "terra ruim".
Várias histórias são contadas a respeito da fundação de Cerradinho,
entretanto, são duas as versões que recebem mais credibilidade. Até hoje, os
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historiadores e pesquisadores do assunto não chegaram a consenso. Uma das versões
é a de que os primeiros moradores foram os membros de uma família mineira, cujo
patriarca, José Lourenço Dias Figueiredo, havia se apossado de terras nessa região
por volta de 1850. O filho de José Lourenço, Joaquim Figueiredo, teria iniciado
plantações na terra e construído a primeira casa de telha em 1889.
Em 1892, foram doados 10 alqueires para o patrimônio de São
Domingos - que teve a primeira capela construída em 1892, pertencente ao bispado de
São Carlos. O que é questionável, no entanto, é: quem teria recebido a doação dos 10
alqueires e desde quando essas pessoas estariam por aqui?
A fundação de Cerradinho é também atribuída a Antônio Maximiano
Rodrigues, outro mineiro, em 1890. De acordo com documentos da época, as terras
doadas para o patrimônio São Domingos pertenceram a ele.
Segundo Quaglia (1974), o documento mais antigo - de 1889 - referente
à aquisição das terras de Catanduva, indica que elas foram concedidas a Antônio
Maximiano Rodrigues por Antônio Alves Moreira e sua mulher, Ana Cândida Moreira
(possíveis descendentes do sesmeiro Joaquim Alves Moreira). Ou seja, os documentos
indicam que a primeira família a se instalar em Cerradinho foi a família Rodrigues.
Algumas pessoas também consideram Domingos Borges da Costa,
popularmente conhecido como Minguta, um dos fundadores da cidade. Minguta saiu de
Minas Gerais por volta de 1892 e instalou-se no vilarejo, no final das ruas Teresina e
Manaus, próximo ao córrego que hoje leva seu nome (atualmente, na Avenida José
Nelson Machado). O mineiro, que era conhecido por seu carisma e simplicidade,
marcava presença nos mais diversos eventos, como casamentos e batizados, e
participou de episódios célebres da história de Catanduva: foi ele quem transportou as
pedras para a construção do alicerce da igreja Matriz, com seu carro de boi.
Trata-se de um notório personagem catanduvense, mas, de acordo com
a seguinte citação, não foi o primeiro a se instalar em Catanduva:
Pela transcrição sob nº 6.116, de 13 de fevereiro de 1897, às fls.
61 do Livro nº 3-F, do aludido cartório, Domingos Borges da Costa,
o popular "Minguta", adquiriu por escritura particular, de Ântônio
Maximiano Rodrigues e sua mulher Francisca Sá (ou Sales) de
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Jesus, pela importância de 200$000, 10 (dez) alqueires de terras
para o plantio de milho, encravadas na Fazenda Barra Grande.
(QUAGLIA, 1974, p.9)

Outra personalidade marcante na história de Catanduva foi Padre
Albino (1882-1973). Albino Alves da Cunha e Silva, que posteriormente recebeu o título
de Monsenhor, chegou em Vila Adolpho em 28 de março de 1918, como pároco da
Capela de São Domingos. Em pouco tempo, conseguiu mobilizar a população a fim de
construir a igreja que seria a Matriz de São Domingos. Os habitantes do povoado eram
estimulados a colaborar com a obra, por meio de donativos ou cedendo horas de
trabalho.
A tão sonhada igreja seria a primeira de muitas de suas realizações.
Padre Albino não foi uma figura meramente religiosa, sua atuação social foi de extrema
importância para o desenvolvimento do futuro município de Catanduva.
2.2 A terra interiorana do carnaval

Para entender o cognome "Cidade Feitiço", que caracteriza Catanduva
desde meados dos anos 40, é necessário conhecer o contexto histórico em que ele foi
concebido. Por razão do espírito carnavalesco inerente ao município, a cidade ainda
receberia o título de "Melhor Carnaval do Interior".
O carnaval surgiu na Grécia, por volta do ano 600 a.C. Por meio dessa
festa os gregos manifestavam sua gratidão aos deuses pelas suas colheitas e
celebravam a prosperidade com rituais e danças.
Posteriormente, o culto a Baco, deus do vinho e da fertilidade, passou
a integrar o carnaval romano, fazendo que as comemorações também fossem
caracterizadas pelo consumo de bebidas alcoólicas e pela realização de grandes orgias
- ou bacanais, derivativo de Baco, os chamados prazeres da carne. Segundo CABRAL
(História, 2011)
Com o passar do tempo, o carnaval passou a ser uma
comemoração adotada pela Igreja Católica, o que ocorreu de fato
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em 590 d.C. Até então, o carnaval era uma festa condenada pela
Igreja por suas realizações em canto e dança, que aos olhos
cristãos eram atos pecaminosos.

Essa manifestação, essencialmente pagã, foi assimilada pela tradição
católica e passou a fazer parte do calendário cristão, antecedendo o período de
quaresma.
O bispo de Catanduva, Dom Octacilio Luziano da Silva, responsável
pela Diocese Regional, confirma que, por um longo período, as diversões
carnavalescas não feriram os ideais do catolicismo. Em entrevista concedida, enfatiza:
"O carnaval era uma festa familiar, uma despedida do tempo festivo".
Legitimado pela Igreja Católica, o carnaval espalhou-se pela Europa
inteira, adaptando-se às particularidades de cada região e foi revelado aos brasileiros
pelos franceses no século XIX. Antes, havia o entrudo, trazido pelos portugueses:
Desde o século 16, os portugueses e seus descendentes já se
entregavam a uma espécie de vale-tudo às vésperas dos 40 dias
de penitência da quaresma. O nome entrudo lembrava que a
entrada desse período de privações estava próxima, o que
incentivava a população a se deixar levar pelo espírito festivo
numa espécie de "é hoje só, amanhã não tem mais" (FERREIRA,
1985, p. 21).

Nessas ocasiões, a população tinha acesso a uma gama de
entretenimentos, dentre os quais, teatros populares e espetáculos circenses. Familiares
reuniam-se para esplêndidos banquetes e era comum que se promovessem os mais
variados jogos. Algumas dessas brincadeiras consistiam em atos inconsequentes, como
o de lançar água contaminada com dejetos nas pessoas.
Devido à agressividade dessas práticas, que colocava em risco a saúde
pública, o entrudo foi combatido e substituído por bailes mascarados "importados" da
França.
Por volta de 1835, foi realizado, no Rio de Janeiro, o primeiro carnaval
do Brasil. Essa celebração tornou-se notória em quase todo o pais, especialmente na
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capital brasileira, em Recife e em Salvador. No estado de São Paulo, a tradição
carnavalesca chegaria anos mais tarde. A folia, no entanto, é inerente ao espírito
brasileiro desde os primórdios de sua história conforme demonstra BRANDÃO ( 1985,
p.60):
Estudiosos do carnaval brasileiro admitem que uma das origens
remotas das escolas de samba foram as grandes procissões da
época da Colônia. Procissões em que as irmandades católicas
desfilavam festivais, ocupavam alas alegóricas e, ricamente
fantasiadas, cantavam, dançavam e representavam cenas da vida
dos santos padroeiros. Cronistas estrangeiros descreveram com
espanto cenas que assistiram na Bahia, dentro das igrejas. Festa
de São Gonçalo (um santo piedosamente dançador e violeiro),
onde padres, freiras e "o populacho" arrastavam a um canto os
bancos do templo e faziam juntos danças alegres, quase sensuais.

O carnaval brasileiro atingiu seu auge entre as décadas de 30 e 40.
Nesse mesmo período, Catanduva destacava-se entre as cidades do interior paulista
pela sua exuberante essência carnavalesca.

2.2.1 O feitiço da folia catanduvense

Os carnavais de rua promovidos em Catanduva causavam euforia em
toda a região, uma vez que manifestações desse gênero eram raras no estado. Os
habitantes das cidades vizinhas dirigiam-se anualmente ao município, a fim de
prestigiar o esperado evento.
Nesse contexto de total deslumbramento, o jornalista Nair de Freitas
lançou o cognome “Cidade Feitiço”, durante um discurso, no qual exaltava as
qualidades de Catanduva.
O que se sabe ao certo é que o autor do cognome foi o jornalista
Nair de Freitas, possívelmente por essa época. Como nesse
período Catanduva possuía ótimos oradores, além de receber
tantas personalidades com esses dotes de oratória, qualquer
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reunião cívica, social, política, associativa, cultural ou religiosa era
oportunidade para "saudares e discursos" (vale lembrar que nem
todos ainda tinham rádio e que a televisão nem existia). Então
possivelmente, numa dessas ocasiões em que o jornalista Nair de
Freitas discursava exaltando as qualidades de nossa cidade, deve
ter dado ênfase aos termos "Cidade Feitiço", que caiu no agrado
dos ouvintes que o passaram adiante [...] (BOLINELLI, 2007, p. 3)

Devido à popularidade do carnaval catanduvense na região, em 1940, a
cidade também recebeu o título de "Melhor Carnaval do Interior", sendo que essa
concepção foi essencial para que, em 1965, passasse a ser considerada Cidade
Turística.
O Carnaval de Catanduva teve várias fases. Nos anos 20
predominava no desfile os carros pé de bode onde havia uma
espontaneidade fascinante. Nos fordinhos com suas capotas
abaixadas e apinhadas de gente faziam-se guerras de confetes e
serpentinas. Em 1934 apareceram os carros alegóricos com a
chegada e recepção do Rei Momo. A prefeitura reforçava a
iluminação e instalava coretos onde se apresentavam às Bandas,
abrilhantando os folguedos. Nos anos 40 vieram os cordões e os
ranchos com seus batuques e suas cabrochas. No fim dos anos 50
surgiram as Escolas de Samba, onde o povo permanecia firme ao
longo das calçadas da rua Brasil vibrando com seu ritmo quente e
evoluções belíssimas, suas passistas, porta estandartes, mestres
salas, alegorias, etc. (BASSANETTI, 2007, p.8)

O carnaval de rua em Catanduva já foi realizado em vários locais, como
na rua Brasil - inicialmente - e na avenida José Nelson Machado. Atualmente, os
desfiles ocorrem na avenida Theodoro Rosa Filho. No entanto, grande parte da
população habituou-se a festejar nos clubes e salões.
Em entrevista concedida a alunos do curso de Comunicação Social do
IMES Catanduva, no ano 2007, o professor de Língua Portuguesa e pesquisador
histórico Luiz Roberto Benatti observou que Catanduva
carnaval".

"nasceu sob o signo do
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De acordo com Benatti, quando o primeiro presidente da Câmara, o
vereador Ernesto Ramalho, enviou, de São Paulo, o telegrama que anunciava a
elevação do distrito de paz a município, catanduvenses dos mais diversos bairros
reuniram-se no Clube 7 de Setembro e saíram pelas ruas, promovendo uma celebração
que trazia clara analogia ao que seria, mais tarde, o melhor carnaval do interior.
A seguir, trecho da marchinha "Catanduva é a Maior", criada por
Noêmio Lerner e orquestrada por Walmour do Nascimento (Jornal A Cidade,
21/02/1952, p.2), que retrata a irreverência e a popularidade do carnaval catanduvense:
Em Catanduva todo mundo cai na dança
Quem é gordo encolhe a pança
Todos querem é sambar
E seja velho, seja preto ou seja branco
Os de sapato e os de tamanco
Todos querem farrear

2

Carnaval de rua no centro da cidade, década de 40 .

2

Disponível em: http://www.noticiadamanha.com.br/capa/lenoticia.asp?ID=41888. Acesso em: 18 set
2011.
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2.3 Outros cognomes e antomásias
No boletim "Só 10", distribuído mensalmente,o professor e historiador
Sérgio Bolinelli também buscou resgatar a história da cidade.
De acordo com Bolinelli (p.2-3), Catanduva recebeu inúmeros
cognomes e antonomásias (figura de linguagem que designa, por meio de uma breve
descrição, pessoa, objeto ou local), provenientes de fatos que a destacaram em várias
épocas e setores. Além de “Melhor Carnaval do Interior” e “Cidade Feitiço”, o município
teria outras denominações.
Por volta de 1954, Catanduva ficou conhecida como "Cidade das
Bandeiras", devido a uma iniciativa do Juiz de Direito Dr. Antônio Gabriel Marão, que
propôs a aquisição das bandeiras paulista e brasileira nos estabelecimentos comerciais
e nos órgãos públicos locais.O objetivo era promover a cidadania e o patriotismo no
município, que ficou amplamente enfeitado.
Em 1956, grandes nomes da política e da economia brasileira estiveram
em Catanduva, durante a Campanha para Produção de Cafés Finos, que tinha por
intuito aumentar a participação do produto brasileiro no mercado internacional.
A iniciativa foi muito elogiada, assim como o café catanduvense e os
moradores locais, inclusive, em artigos publicados no jornal O Diário de São Paulo.
Nessa época, surgiu o cognome "Terra dos Cafés Finos".
Nos dias atuais, o café ainda tem grande importância para a economia
da cidade, uma vez que uma de suas grandes empresas, a COCAM – Cafés Solúveis e
Derivados, atua exclusivamente na exportação do produto.
De 15 a 30 de setembro de 1962 foi realizada a 1ª Exposição Agrícola,
Comercial e Industrial de Catanduva, organizada pela Prefeitura Municipal e pela ACIP
(Associação Comercial Industrial e Agrícola de Catanduva). No evento, estiveram
presentes figuras notórias, como o apresentador de TV Airton Rodrigues, a vedete
Virgínia Lane e o então presidente da República João Goulart (Jango).
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Nesse período, Catanduva era a maior produtora de milho do país, fato
que não passou despercebido pelo ex-presidente. Durante sua visita, Jango felicitou tal
prosperidade, apelidando o município de "Capital do Milho".
Em 1968, a catanduvense Mariluce Facci recebeu o título de Miss São
Paulo. Essa vitória também projetou sua terra natal, recebeu o título de "Capital da
Beleza".
Desde

a

segunda

metade

dos

anos

50,

com

a

crescente

industrialização incentivada pelo então presidente da República Juscelino Kubitschek,
empresários catanduvenses investiram intensamente no setor de ventiladores. Poucos
anos depois, Catanduva tornou-se pólo nacional na fabricação de tais equipamentos.
Hoje, quatro empresas catanduvenses (Tron, Arge, VentiDelta e Loren Sid) são líderes
no mercado brasileiro. Por essa razão, Catanduva ficou conhecida, e ainda é, como
Capital Nacional dos Ventiladores.
2.4 "Cidade Feitiço"
Apesar de tantos cognomes, nenhuma definição, no entanto, é tão
marcante quanto o slogan "Cidade Feitiço", surgido em meados dos anos 40, período
em que o deslumbrante carnaval catanduvense encantava e atraía pessoas de toda a
região.
Os foliões que conheciam o carnaval catanduvense geralmente
retornavam e traziam com eles novos visitantes para se deliciarem com o charme da
mais popular de todas as manifestações brasileiras, em um de seus ambientes mais
tradicionais.
Nessa época, Catanduva tinha cerca de 40 mil habitantes e já possuía
um comércio relativamente desenvolvido, sendo considerada centro de sua região.
Entretanto, preservava um estilo de vida provinciano que a tornava acolhedora. Podese dizer que a forte tradição carnavalesca alavancava a economia local, beneficiando o
setor hoteleiro e o comércio em geral, especialmente durante os períodos festivos.
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Dizia-se que quem pisasse nessas terras era fatalmente seduzido pela
sua eloquente beleza, pelo calor humano exalado de seu carismático povo, pelo
inabalável brilho inerente as suas festas. Em suma, todos eram encantados,
subjugados pelo seu charme feiticeiro.
O slogan lançado por Nair de Freitas foi rapidamente absorvido pela
impressa local e pelos habitantes da cidade e,

até os dias atuais, Catanduva é

nacionalmente identificada por esse termo. Muitos estabelecimentos comerciais,
entidades, produtos e grupos, posteriormente, adotaram títulos e termos referentes à
"marca" de Catanduva.
Hoje, em razão do avanço da área de marketing, as grandes
cidades procuram uma marca que as diferencie de outros
municípios e identifique sua potencialidade nos segmentos
turístico, sócio-econômico e cultural. Catanduva a meu ver não
necessita procurar um logotipo comercial para valorizá-la, pois o
nome "Cidade Feitiço" vem do início dos anos 40, quando
possuíamos bons oradores e os discursos eram corriqueiros e
ocorriam em todo e qualquer lugar. E foi o jornalista Nair de
Freitas, proprietário do jornal "A Cidade" que cunhou nossa cidade
com esse epíteto sedutor, pois ele próprio foi aqui recebido com
atenção e carinho e via que a cidade fascinava seus visitantes e os
cativava com sua magia e poder sobrenatural. O primeiro registro
do slogan "Cidade Feitiço" foi do jornalista e professor Geraldo
Corrêa, que foi lecionar um tempo em São Paulo e lá redigiu um
artigo publicado no jornal "A Cidade" em 10.02.1943, denominado
"Gostar de Catanduva", dizendo da saudade que sentia da distante
"Cidade Feitiço". (...). Esse talismã virou uso e costume e o
símbolo da feiticeira ou bruxinha expandiu e se espalhou pelos
vários segmentos da cidade. (BASSANETTI,2007, p.6 )

A marca diferencial de Catanduva, seu feitiço, disseminou-se em pouco
tempo tornando-se símbolo de instituições específicas. O assunto será tratado no
capítulo seguinte.
2.5 Homenagens
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Ao longo de sua história, Catanduva tem inspirado os mais belos versos
e melodias. Muitos de seus habitantes seduzidos - ou enfeitiçados - exaltaram as
qualidades da cidade por meio de poemas, músicas e marchinhas de carnaval.
Após pesquisar em revistas e jornais por cerca de cinco anos (de 1999
a 2004), Bolinelli conseguiu reunir mais de uma centena de obras com essa temática. O
título do projeto é "Poesia Feiticeira- Catanduva 100 poemas e 100 autores" e o
material encontra-se arquivado no Museu Padre Albino. Os textos foram publicados
entre 1931 e 2004.
De acordo com Mesquita (1996), foi realizado, nessa mesma data, no
Teatro Municipal, um concurso público, promovido pelo Departamento de Cultura da
Prefeitura Municipal, durante o mandato do prefeito Carlos Eduardo de Oliveira Santos
e do Diretor de Cultura Nelson Lopes Martins, com o objetivo de escolher um hino oficial
para a cidade. O prêmio anunciado era R$ 2 mil reais e um violão Di Giórgio, oferecido
pela loja A Musical. Nove compositores se inscreveram:
Catanduva ( no jornal não há o nome do autor)
Hino de Catanduva (Dô e Galego)
Hino à Fundação (Giuseppe Vancini e Ézio Brasilio)
Hino à Catanduva (Cal)
Hino à Catanduva (Bac)
Hino Catanduva (Zeca Freitas - conferir título)
Hino a Catanduva (Pinheiro Flores e Jaçanã)
Hino de Catanduva (sem nome do autor)
História de Catanduva (Berinjela e Baianinho)
O "Hino Catanduva", composto por José Carlos de Freitas, mais
conhecido como Petit – com arranjo de Fernando Cezar e Fabrício Assad, foi eleito
oficial. Curiosamente, trata-se do filho do jornalista Nair de Freitas, que utilizou, em
público, pela primeira vez, a expressão "Cidade Feitiço".
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Das letras que concorreram, apenas três fizeram uso do vocábulo
feitiço ou derivado - inerente a essa história . Em "Hino à Catanduva", Bac afirmou que
essa terra "enfeitiça os povos", em "Catanduva", Cerradinho é chamada de "Lar Feitiço
da gente". Em seus versos, Petit referiu-se à Catanduva como "Cidade Feitiço" e fez
alusão ao discurso realizado anos antes pelo pai:
Catanduva, Cidade Feitiço
Quem pisa teu chão não se esquece jamais
Teu feitiço é mais que um encanto
que inspira meu canto de amor e de paz!

2.6 Bastidores do concurso
Algumas polêmicas parecem ter envolvido a escolha do que viria a ser
o hino oficial da cidade. De acordo com artigo arquivado do compositor e radialista
Zacarias Damião, em novembro de 1995 ele apresentou sua composição "Hino de
Catanduva" ao diretor de Cultura do Município Nelson Lopes Martins e ao advogado
João Machado, que, na época, era vereador e prestava serviços na Casa de Cultura e
no Museu de Imagem e do Som. A composição foi uma parceria com o maestro Edward
Roveri.
Letra e música teriam chamado a atenção do então vereador, que
enviou um requerimento à Câmara Municipal, solicitando sua aprovação a fim de que
fosse, posteriormente, oficializado.
Tempos depois, foi marcada a data do concurso em que o hino oficial
seria escolhido. As composições foram publicadas em um jornal da cidade, assim como
o regulamento do concurso. Segundo Zacarias Damião, os jurados, selecionados pelo
próprio prefeito, são até hoje desconhecidos do público.
No auditório do Teatro Municipal anunciou-se o hino vencedor, de
autoria de Zeca de Freitas. Damião afirma que a plateia revoltou-se com a escolha e a
mais intrigante das razões foi a declaração de que o hino escolhido teria de ser
reletrado antes de tornar-se oficial.
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Detalhes na letra original foram apontados no artigo de Zacarias como
incoerências:

1º - O autor fala mais do fundador do que da própria cidade de
Catanduva, nesse caso deveria se chamar Hino ao Fundador.
2º - O autor usou a expressão Terra Crua, uma palavra sem
sentido.
3º - Novamente a terra foi alvo de erro quando o autor escreveu:
nossa terra ficou fértil, floresceu. Terra não floresce, o que floresce
é a vegetação, a planta que nasce da terra.
4º - O autor fala de mais um milagre sem ter falado de outro
milagre, como é que se explica isso?
5º - Sabe-se que a rima não é obrigatória, mas quando usada tem
que ser perfeita. O autor rimou jamais com Paz, rima imperfeita.
7º - O autor deixou de falar da Bandeira e do Brasão da cidade
que são as principais palavras de um Hino Público.

A respeito das críticas do compositor Zacarias Damião, Nelson Lopes
Martins, então diretor de Cultura, afirmou em entrevista concedida: "Conheço o
Zacarias e o respeito como cidadão e como compositor, mas ele participou do concurso
na ocasião e infelizmente o hino dele não foi o escolhido. Lembro que na ocasião ele
ficou muito chateado, diria até revoltado com a opinião do júri. Sendo assim, não posso
considerar as opiniões dele como as mais sensatas, justamente por ele estar tão
próximo, interessado e envolvido".
Martins explicou que os jurados não tiveram os nomes divulgados para
evitar pressão dos compositores, mas esclareceu que o júri foi composto por cinco
pessoas, sendo dois mestres da USP de Ribeirão Preto, um professor de conservatório
de Tatuí, um professor de Língua Portuguesa de Catanduva e uma pessoa ligada à
música, também de Catanduva. De acordo com ele, "Pessoas gabaritadas e
imparciais".
O nome dos jurados não foi encontrado nos documentos arquivados
pelo ex-diretor de cultura, nem nos periódicos publicados na época.
Por outro lado, a crítica de Zacarias Damião de que o hino teve de ser
reletrado não procede, uma vez que as letras foram publicas pelo periódico O Jornal, na
mesma data do concurso e não há alterações no hino oficial.
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Ainda no mandato de Carlos Eduardo, foi inserida a logomarca da
bruxinha, em explícita referência ao cognome da cidade. O “Hino Catanduva”, alvo da
polêmica já citada, foi mantido. Seguem abaixo seus versos, de autoria de José Carlos
de Freitas:
Sob o sol escaldante dos trópicos,
um pioneiro chegou a esta terra,
terra crua que não prometia
um futuro de tanto esplendor.
O viajante fincou a bandeira
com coragem, confiança e amor
e o intrépido aventureiro
consagrou-se como fundador
A semente foi plantada e mudou a paisagem,
nossa terra ficou fértil, floresceu.
E a mão firme do trabalho operou mais um milagre:
fez nascer um povo forte, um povo honesto e lutador.
Catanduva, Cidade Feitiço
Quem pisa teu chão não se esquece jamais
Teu feitiço é mais que um encanto
que inspira meu canto de amor e de paz!
Teu feitiço é mais que um encanto
que inspira meu canto de amor e de paz!
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3 A INFLUÊNCIA DA BRUXA
3.1 Disseminação do estereótipo
Durante o período da Inquisição a Igreja Católica procurou, de todas as
maneiras, conter a proliferação de religiões pagãs. Consequentemente, hábitos
culturais destoantes da doutrina cristã foram combatidos de forma violenta.
De acordo com o professor de História José Aparecido David, da Rede
Estadual de Ensino de Catanduva, em entrevista concedida em 10 de agosto de 2011,
foi nessa época que o estereótipo da bruxa começou a se delinear no imaginário
popular, a partir de elementos convencionalmente presentes em outros credos.
Com o desenvolvimento da indústria gráfica, a imagem da bruxa, que
já era retratada por meio da narrativa oral, passou a ser difundida também em textos
literários, especialmente nos contos infantis. Dessa forma, determinados símbolos
pagãos tornaram-se signos mágicos. Segundo Jacoby ( 2009,p.86):
Dentre a variada gama de entes estranhos engendrados pela
fantasia dos homens, a bruxa constitui uma das mais populares
criações do imaginário. Sua universalidade é atestada pela
recorrência e diversificadas formas ou nomes com que aparece em
diferentes culturas, embora guarde sempre uma “identidade”
comum de origem, que se mantém na figura que a torna facilmente
reconhecível. Sua imagem vem-se constituindo desde os cultos
primitivos à deusa mãe-natureza, as antigas lendas célticas, a
feiticeira medieval fabricada pela Inquisição, ganhando força, ao
longo do tempo, nas representações artísticas e, especialmente,
na literatura alimentada pela tradição oral.

Após os avanços tecnológicos que alavancaram a indústria cultural, a
figura clássica da feiticeira medieval passou a ser representada também nas histórias
em quadrinhos, no cinema e nos desenhos animados.
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Em sua caracterização mais popular, é evidenciado o fantástico poder
que essas criaturas têm de alcançar os ares "dirigindo" uma vassoura. Elas também
podem ser vislumbradas na companhia de um gato preto, utilizando como adorno um
extravagante chapéu em formato de cone, enquanto prepara poções encantadas em
seu caldeirão.
Elementos presentes na cultura mágica antiga e adotados por tradições
neo-pagãs, como a wicca, aparecem na representação convencional da bruxa, entre
eles:
(i) Chapéu cônico: A utilização do chapéu em formato de cone por sacerdotes de
diversas culturas pagãs, desde tempos remotos, tem a finalidade de elevar suas
vibrações durante a prática de rituais mágicos.

Dessa forma as energias seriam

elevadas e possibilitariam a comunicação com seres de planos superiores.
Por sua vez, o modelo de chapéu murcho, com a ponta voltada para baixo, possibilitaria
a conexão com criaturas inferiores, o contato com o mundo das trevas.
(ii) Vassoura: Antes da realização de cerimônias religiosas em determinados ambientes,
é comum varrer o local para afastar energias negativas. Porém, a figura da feiticeira
voando em uma vassoura simboliza as viagens astrais ou projeções espirituais de que
seriam capazes. O fenômeno não comprovado cientificamente consiste na possibilidade
do espírito transcender o corpo físico e explorar o mundo ao seu redor. De acordo com
Pequeno (2002, p.189).
A primeira referência ao símbolo da vassoura foi registrado no
manuscrito de Martin Le Franc, Champion dês dames. Neste
trabalho, que apareceu no final do século XV, o autor nos
assegura que cerca de três mil feiticeiras usavam vassouras,
embora ele ache difícil que elas pudessem transportar uma
pessoa.
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A ilustração, extraída do manuscrito “Champion dês dames”, de Le Franc, é uma das primeiras
representações do popular vôo das bruxas.

Objeto relacionado a inúmeras superstições, a vassoura, muitas vezes,
é posicionada atrás da porta por pessoas que acreditam ser possível espantar
visitantes indesejados.
(iii) Gato Preto: Venerado pelos egípcios durante a Antiguidade, o enigmático animal
teve sua imagem associada ao mundo das trevas na Idade Média, período em que se
instaurou a Inquisição. Considerados espíritos malignos por cristãos e inquisitores, os
gatos de pelagem negra foram combatidos. Acreditava-se nas mais macabras
superstições; sua natureza noturna deu origem à crença de que as bruxas se
transformavam em gatos durante a noite, conforme é exposto na citação abaixo:
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Depressa começaram a surgir relatos que ligavam os gatos a
bruxarias. Diz a lenda que por volta de 1560, em Linconshire, filho
e pai foram assassinados por um gato preto que lhes cruzou o
caminho. O animal coxeava com vários arranhões e dirigiu-se para
a casa de uma mulher que os habitantes da região suspeitavam
que fosse bruxa. No dia seguinte, a mulher apareceu a coxear com
uma ligadura no braço. (GATO, 2010)

Em Catanduva, o vocábulo feitiço aparece nas denominações de
estabelecimentos comerciais,

orgãos não governamentais, clubes

desportivos,

instituição de ensino, veículos de comunicação, entre outros. A imagem estereotipada
da bruxa também ilustra logomarcas diversas.
Essa frequente analogia é resultante da identificação do catanduvense
com a aura mágica de seu ambiente. Abaixo, alguns dos casos mais marcantes:

3.2 O Caldeirão da Bruxa
Inicialmente o Estádio Municipal Silvio Salles situava-se em um terreno
doado pelo ex-prefeito Silvio Salles (1943-1947), no centro de Catanduva, onde
posteriormente seria construído o Garden Catanduva Shopping.
Em 1988, o Grêmio Esportivo Catanduvense (GEC), time de futebol
local, subiu para a primeira divisão, fato inédito na história da cidade.
De acordo com o ex-prefeito e ex-presidente do Grêmio José Alfredo
Jorge, devido ao acesso à A-1 foi necessário que se construísse um novo campo, que
comportasse um maior número de torcedores, conforme exigência da Federação
Paulista de Futebol.
Nesse período, a arquiteta e atual primeira-dama, Eloá Martins
Macchione, terminava sua monografia, que consistia em projetar um novo estádio.
Sobre a escolha do tema, afirma: “Eu tinha que fazer um trabalho e como gostava de
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assistir aos jogos e sabia que Catanduva precisava de um estádio novo, projetei o que
viria a ser o Caldeirão da bruxa”.
O estádio recebeu esse apelido devido ao formato de anel, inteiramente
fechado esboçado em seu projeto original. Entretanto, o que se vê atualmente difere
dessa ideia: ele se assemelha a uma meia lua, ou seja, não foi concluído “A parte que
falta construir (arquibancada coberta) é a mais cara; o que está construído ainda
comporta, sem transtornos, o público que assiste aos jogos”, afirma Eloá.
Localizado na Vila Soto, o Caldeirão da Bruxa tem capacidade para
abrigar pouco mais de 16.400 pessoas. Desde o fim do mandato de José Alfredo, em
1988, não sofreu alterações em sua estrutura, tarefa que foi deixada para as próximas
administrações públicas municipais.

3.2.1 Logomarca, hino e afins
O time atual, Grêmio Catanduvense de Futebol (GCF), adotou como
mascote a imagem da bruxa, referência máxima à Cidade Feitiço. A logomarca utilizada
desde 2004 é baseada no Arsenal da Inglaterra: um escudo que leva o nome do time e
a imagem da feiticeira. Meses antes, a bruxa e sua vassoura já compunham uma logo
provisória.
Foi sua primeira aparição vinculada a um time de futebol catanduvense.
Desde 1953, quando foi fundado o primeiro time profissional da cidade, Catanduva
Esporte Clube (CEC), as logos sempre foram brasões e siglas.
O Grêmio Catanduvense de Futebol e a imagem da bruxa possuem
uma estreita relação que faz analogia à Cidade Feitiço, conforme informações extraídas
do site oficial do clube (A Bruxa, 2011):
Seguindo a tradição da cidade, o Grêmio tem como seu mascote a
bruxa com uma função especial: enfeitiçar seus adversários fora
de casa e principalmente em seu caldeirão, o Estádio Municipal
Silvio Salles, levando a equipe a mais uma gloriosa vitória.
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Mascote e marca oficial do Grêmio Catanduvense de Futebol

Logomarca 2004

Logomarca 2004-2011

Uniforme do Grêmio (2010-2011). No centro, logomarca com a bruxa
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Planta atual do Caldeirão da Bruxa

Fotografia aérea do campo do Grêmio em 2009. Pode-se visualizar seu formato de anel incompleto (parte
inferior da imagem) e, na arquibancada aberta, a figura de uma bruxa – ao lado do nome do time. Foto
extraída do site http://sourioclarofc.blogspot.com/2011/01/ja-nao-era-sem-tempo-local-de-estreia.html

O Hino do Grêmio Catanduvense também faz referência à Cidade
Feitiço:
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A camisa e a cor honraremos
Azul e branco e lindo igual ao céu
Tradição a que nunca esquecemos
A cidade feitiço é o orgulho a todos nós
Força e raça unidos teremos
Com muito amor no coração
É o clube que tem muitas glórias
Em Catanduva o Grêmio
O Grêmio é nossa nação
Vai Grêmio, vai Grêmio
Avante Guerreiros
E vão lutar por nós
E juntos iremos
Em busca da vitória
É o lema de todos nós
Avante Guerreiros
E vão lutar por nós
E juntos iremos
Em busca da vitória
É o lema de todos nós
3.3 Estudantes de Medicina: os verdadeiros bruxos
Grande parte das Escolas de Ensino Superior

adota o trote

universitário como ritual de introdução dos alunos à vida acadêmica. Essa tradição que
teve inicio na Europa e tornou-se popular nas instituições de ensino brasileiras,
determina o primeiro contato entre os ingressos, os chamados "bichos" e estudantes
mais antigos das universidades, os "veteranos".
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O trote consiste, principalmente, em uma série de brincadeiras
propostas ( muitos diriam impostas) pelos iniciados aos iniciantes. Entretanto, devido
aos abusos cometidos nessas ocasiões nos últimos anos, o trote tradicional vem sendo
restringido, proibido ou substituido pelo trote solidário, que visa a promover uma
interação entre os estudantes por meio de atividades beneficentes, como campanhas
de doação de alimentos, agasalhos e sangue.
O caráter iniciático do trote estudantil traz clara analogia aos mitos dos
povos primitivos, cujas crenças e superstições são relacionadas ao fantástico. Esses
Mitos Iniciáticos, de acordo com Coelho (2010, p. 139):
São cerimônias sagradas, adotadas por povos primitivos, durante
as quais certos mitos são revividos ou representados por
determinadas pessoas (crianças, guerreiros, futuros reis ou
chefes), em determinadas ocasiões de iniciação (a uma nova fase
da vida, à preparação para o combate, ao investimento do poder),
a fim de se tornarem aptas para o que almejam. Tais mitos e suas
representações pertecem à cultura mágica.

Na FAMECA (Faculdade de Medicina de Catanduva) a simbologia
mágica transcende o trote propriamente dito. De acordo com a aluna Izabela Dias
Brugugnolli, estudante do 5º ano de medicina, complementando as práticas
supracitadas, os alunos mantêm, há cerca de 40 anos, a tradicional "choppada do
bicho".
Nesse evento anual, os estudantes recém ingressos caminham até a
Praça da matriz caracterizados de bruxos e seguem, com becas e chapéus
pontiagudos, rumo ao local definido para a realização da "cerimônia", na qual os
veteranos são servidos pelos calouros.
"Oficialmente o trote é proibido, mas historicamente a bata vem sendo
utilizada como vestimenta oficial da choppada, que nos dias atuais acontece em
chácaras. A bata, estampada com a imagem da bruxa, também é o vestuário oficial nos
jogos e torneios organizados pelo Diretório Acadêmico", explica a aluna.
A essência da medicina relacionada ao curandeirismo acentua a
“metáfora” proposta pelos futuros médicos.
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De acordo com a antropóloga e historiadora Niminon Suzel Pinheiro,
em entrevista concedida em 17 de julho de 2011, os primeiros curandeiros que se tem
registro no interior do estado de São Paulo são as mulheres chamadas de
"Sonhadoras", pertencentes às tribos Kaigang. "Através dos sonhos e da observação
atenta da natureza elas realizavam curas e previam eventos", afirma.
Os estudantes da FAMECA (Faculdade de Medicina de Catanduva) não
são considerados "herdeiros diretos" do curandeirismo, uma vez que são adeptos da
medicina alopata e não das técnicas naturais de prevenção e cura. Entretanto, é
possível estabelecer uma analogia entre os "bruxos catanduvenses" e os velhos
xamans: o poder da vida emerge de suas mãos, fato que, simbolicamente, os
aproximaria da força sobrenatural dos deuses.
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3.3.1 CAER (Centro Acadêmico Emílio Ribas)
Criado há 40 anos pela primeira turma de Medicina e declarado de
Utilidade Pública, conforme a Lei Ordinária 3.466, de 1998, o CAER (Centro Acadêmico
Emílio Ribas) é o diretório acadêmico oficial da FAMECA. Seu intuito é promover uma
participação mais ampla dos alunos nas atividades acadêmicas que visam à integração
social, tais quais a organização de congressos e palestras e a interação dos estudantes
por meio de atividades desportivas.
A imagem da bruxa de feições mórbidas foi adotada como logomarca
pelo Diretório Acadêmico, assim como a figura da caveira que atualmente ilustra o site
oficial.

3.4 Revista “Feiticeira”
Fundada em 1964, com uma denominação que traz clara analogia à
Cidade Feitiço,

“Feiticeira - Revista Catanduvense do Catanduva-Jornal” teve sua

primeira edição lançada em junho, com periodicidade mensal.
Dirigida pelo jornalista, ex-vereador e ex-prefeito Carlos Machado, teve
como redator geral o empresário Augusto Gimenes, que utilizava a gráfica de sua
família para rodar os exemplares.
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A “Feiticeira” foi a quarta revista existente no município. Anteriores a ela
havia : “Revista Agrícola do Estado de São Paulo: Catanduva” (de outubro a novembro
de 1925), “O Século” (de junho de 1935 a dezembro de 1959) e “O 14 de Abril” (1963 a
1964).
Juntamente com “O Século”, a “Feiticeira” diferenciava-se das demais
pelo teor jornalístico.Suas páginas traziam informações de utilidade pública, prestação
de serviços e divulgação de fatos cotidianos, acompanhada de fotografias e ilustrações.
Manteve-se nesse formato por 24 anos (de junho de 1964 a agosto de 1988).
A partir de setembro de 1988, com direção de José Augusto Gimenes, o
veículo de comunicação transformou-se em “Feiticeira - Revista de Catanduva: Notícia,
Sociedade e Literatura” em setembro de 1988, quando além de divulgar notícias da
cidade e região, aderiu ao colunismo social, dicas de livros e cinema. Em ambas as
fases foi bastante popular. A seguir, quatro edições da revista (1983, 1985,1986 e
1987) que trazem na capa referências ao carnaval catanduvense:
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3.5 Catanduva Basket Club
Assim como a utilização do cognome Cidade Feitiço, o basquete em
Catanduva tem sua origem relacionada à história do carnaval na cidade.
De acordo com João Alberto Caparroz, fundador do CRH (Clube
Recreativo Higienópolis) e incentivador do basquete catanduvense, o clube foi criado
em 1975, para que os integrantes da Escola de Samba do Higienópolis detivessem um
local para ensaiar os desfiles. Dois anos depois, o espaço também viria a comportar
várias equipes de basquete.
“Eu fazia parte da diretoria do CRH, e achávamos que, atuando
apenas no carnaval, o clube ficaria muito tempo sem atividades.
Nessa época, Edson Ferreto já era professor de Educação Física e
treinava meninas para atuar nas quadras, porém o projeto
precisava de investimento financeiro. Adotamos então a escola de
basquete que ele tinha no Conjunto Esportivo e levamos as alunas
para o CRH, que já mantinha esquipes masculinas treinando
basquete. Depois, filiei-me à Associação Brasileira para que as
equipes pudessem participar de grandes competições".

Ainda em 1977, o time feminino principal foi campeão nos Jogos
Regionais e nos Jogos Abertos do Interior, além de receber o Troféu Bandeirantes. No
ano seguinte, todas as categorias femininas (mini, mirim, infantil e principal) seriam
premiadas no Campeonato Paulista.
Grandes nomes do basquete nacional passaram por Catanduva, entre
eles Hortência Marcari, que permaneceu no time da Cidade Feitiço por cerca de cinco
anos (1978 a 1983). Edson Ferreto, técnico das equipes do CRH até 1984 e,
atualmente, do Catanduva Basket Club desde 2005, relembra este período:
“Naquela época havia times catanduvenses em todas as categorias. As
jogadoras vinham muito jovens para morar e estudar aqui, traziam suas famílias,
criavam raízes. Tínhamos grandes nomes jogando em Catanduva: Hortência chegou
aqui em seu primeiro ano na categoria adulta”.
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Segundo Ferreto, a passagem de Hortência pelo CRH foi de grande
importância para o esporte catanduvense, que, por muito tempo, deixou a desejar. A
experiência adquirida aqui também teria influenciado a trajetória da atleta, projetada
mundialmente. “Toda a equipe era muito boa. Catanduva destacou-se pelo basquete
nas décadas de 70 e início de 80,

assim como em outros tempos pelo carnaval”,

enfatiza.
3.5.1 Títulos e premiações
De 1977 a 1984, as equipes femininas locais receberam os seguintes
prêmios:
*Campeonato Paulista
*Troféu Bandeirantes
*Troféu Imprensa
*Jogos Regionais
*Jogos Abertos do Interior
*Campeonato Pan Americano no Paraguai
*Campeonato Brasileiro em Porto Alegre
*Campeonato Sul-americano de Clubes no Peru
*Campeonato Sul Americano
*Campeonato Brasileiro em Recife
*Campeonato Sul Americano na Colômbia
*Campeonato Brasileiro em Curitiba
Catanduva destacou-se nacionalmente nessa modalidade esportiva até
1984, quando deixou de ter uma equipe que a representasse nos torneios, o que João
Alberto Caparroz atribui à falta de apoio da prefeitura e das empresas locais na época.
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3.5.2 A retomada do basquete
O basquete catanduvense retornaria com força total em 2005, ano em
que ganhou novo impulso por iniciativa da administração pública (no primeiro mandato
do atual prefeito, Afonso Macchione Neto). Dois anos depois seria reconhecido como
de Utilidade Pública pela Lei Municipal 4443/07.
Edson Ferreto foi

recontratado e convocou jogadoras que já havia

treinado em outras equipes para compor seu time, que receberia o nome Catanduva
Basket Club, oficialamente fundado em 14 de janeiro de 2005. A equipe angariou
diversos prêmios de imediato, dentre eles campeão invicto no Libask (Liga de
Basketball Riopretense) e nos Jogos Regionais.
O grupo conquistou vários títulos nos últimos cinco anos, e duas de
suas atletas, Gil Justino e Palmira Marçal, foram recentemente convocadas para
representar o Brasil nas Pré-Olimpíadas em setembro de 2011, na Colômbia.
O basquete local também chama a atenção pela preocupação social,
uma vez que nas duas fases de notoriedade ( décadas de 70 e 80, e de 2005 para cá)
houve investimento em prática esportiva para crianças carentes. “Implantamos o Projeto
“Escolinha de Basquete”, que está em andamento com mais de 200 crianças atendidas
e preparadas com a supervisão técnica de Edson Ferreto e acompanhamento e
orientação de nossas atletas estagiárias de Faculdade de Educação Física”, informou o
diretor supervisor do Catanduva Basket Club João Narciso Leite.
Foi criada, em 2006, a logomarca da equipe, que consiste na imagem
de uma bruxa posicionada em frente a uma bola de basquete, tendo, abaixo, o nome do
time. A figura da feiticeira substitui a logo do CRH, adotada nos anos 70 e 80.
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Edson Ferreto com o uniforme atual do Catanduva Basket Club

O mandato do prefeito Carlos Eduardo, em 1993, reintroduz a
logomarca da feiticeira. Curiosamente, nesse período, aconteceram vários incidentes
que deram margem a polêmicas e superstições. Tais fatos serão abordados no quarto
capítulo.
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4 O AMBIVALENTE VOO DA BRUXA
Em diversas culturas e períodos históricos, a ideia de feitiço sempre
teve a provocação como característica. Os adeptos das práticas mágicas e supostos
feiticeiros foram altamente estimados em algumas sociedades e massacrados em
outras - neste, destaca-se a Inquisição, já discutida no presente trabalho.
Conforme enfatizado no início do primeiro capítulo, apesar de serem
sinônimos, os vocábulos “feitiço” e “encanto” tendem a significados distintos na
linguagem coloquial, sendo que a palavra "feitiço" geralmente vem acompanhada de
uma alusão pejorativa.
Esse termo integra a cultura de Catanduva desde os anos 40, quando
ficou conhecida pelo cognome "Cidade Feitiço" devido ao notório discurso do jornalista
Nair de Freitas, que enfatizava o caráter acolhedor dos habitantes do município, assim
como o fascínio do local exercido sobre seus visitantes.
A partir da concepção do "feitiço catanduvense", a bruxa tornou-se
símbolo de várias instituições públicas e particulares, segundo exposto no capítulo
anterior. Além dos casos já mencionados (Campo do Grêmio, FAMECA, revista "A
Feiticeira" e Catanduva Basket Club), a prefeitura de Catanduva também adotou essa
figura mítica como logomarca oficial de 1993 a 1996.
Elemento chave da propaganda da administração municipal do então
prefeito Carlos Eduardo de Oliveira Santos, a feiticeirinha foi projetada em um patamar
maior por estar relacionada ao Poder Executivo.
A inserção da imagem em carros oficiais do município, uniformes de
funcionários públicos e outdoors trouxe a bruxa para mais perto da população,
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mobilizando a opinião pública e levantando questionamentos acerca do conceito de
feitiço, que a originou.

Feiticeira utilizada como símbolo da administração do ex-prefeito Carlos
Eduardo

4.1 A origem da bruxinha na logo do município
Em janeiro de 1993, teve início o primeiro mandato do então prefeito
Carlos Eduardo de Oliveira Santos. Nessa ocasião, a figura da feiticeira, criada por
Sidemar V. de Castro, tornou-se símbolo utilizado pela administração pública da época.
De acordo com o designer e cartunista, o desenho havia sido feito para
comemorar o aniversário da cidade, a pedido do cinegrafista Paulo Godóy, que projetou
uma animação a partir da imagem para ser veiculada na extinta TV Opinião. "O
assessor de imprensa da prefeitura na época, Onélio de Freitas Júnior, gostou do
desenho e o transformou em logomarca na gestão do prefeito Carlos Eduardo", lembra
Sidemar.
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Para que a bruxa ganhasse um aspecto mais sutil, foi acrescentada à
ilustração uma vara de condão, elemento inerente também às fadas - personagens
conhecidas pelo seu poder de encantar e tradicionalmente relacionadas a feitos
mágicos positivos.
O ex-prefeito Carlos Eduardo explica a adaptação da bruxa como uma
maneira de traduzir a real essência da expressão Cidade Feitiço, que, segundo ele,
"Não tem sentido de feitiçaria, mas de encantamento". Ainda enfatiza: "Quando assumi
a prefeitura, usei a logo da bruxa na administração. Quis uma bruxa bonita - não como
aquelas que assustam crianças".
Antes da criação da logo oficial, havia sido realizado um concurso
público com a finalidade de escolher uma marca para a administração pública, porém
as sugestões apresentadas não agradaram o governo.

4.2 Plebiscito
Os anos de 1992 e 1993, foram marcados por uma série de incidentes
e fatos trágicos que chamaram a atenção da população catanduvense, devido à
excentricidade dos acontecimentos e à proximidade das datas das ocorrências. Entre
os casos, podem-se destacar:
(i)

Incêndio na Prefeitura, que destruiu parte do Arquivo Municipal –
Devido a esse fato, atualmente, muitas pessoas encontram dificuldades em
ter acesso a documentos públicos. É válido ressaltar que, em 1983, uma
inundação de grandes proporções já havia comprometido parte do acervo.

(ii)

Princípio de incêndio na Câmara de Vereadores, que danificou parte do
setor de protocolo, além dos setores administrativo e de atendimento. A
fiação elétrica também foi destruída.
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(iii)

A descoberta de uma ossada humana em frente à Igreja Matriz templo cristão mais tradicional da cidade, no dia 12 de agosto de 1993. A
população atribuiu a aparição dos restos mortais não identificados a rituais
macabros próprios de seitas satânicas, conforme noticiado repetidas vezes
em jornais da época. A Polícia Civil investigou o caso, trabalhando com a
hipótese de que o esqueleto tivesse sido furtado de algum centro de
pesquisa, porém nenhuma instituição deu queixa do sumiço, o que acentuou
o mistério. Não se sabe ao certo a intenção dos responsáveis pelo ato;
brincadeira, vandalismo ou magia negra, a provocação surtiu grande efeito
nos habitantes da cidade e região:
A população aguarda o desdobramento do caso "É quase certeza
que se trata de um ritual de magia negra. Já que ficou claro que há
um grupo de pessoas que estão depondo contra a imagem de
Cristo e da Igreja em Catanduva", diz o comerciante Augusto
Medeiros Mathias. Ele conta que estava passando pela praça no
último dia 12 "quando dei de frente com aquele triste espetáculo",
Maria Valéria Marcondes também acredita que há uma seita
satânica em Catanduva "nunca vi nada igual em toda minha vida.
Alguém quer acabar com o Cristianismo em Catanduva", diz.
(CASO, 1993, p.6)

(iv)

Em 19 de janeiro de 1992, a trágica morte de Gustavo Rodrigues
Esteves, de 16 anos, office boy da rádio Difusora, chocou a sociedade
catanduvense. Em uma madrugada, junto a um grupo de garotos, pulou o
muro do cemitério Nossa Senhora do Carmo, situado na região central de
Catanduva. O rapaz teria se pendurado em uma cruz, que sucumbiu ao seu
peso. A vítima veio a falecer de traumatismo craniano. O impacto perdurou
até os anos seguintes, tornando-se uma das justificavas para a realização do
plebiscito.

(v)

Em 21 de janeiro de 1993, um raio atingiu a estátua do Cristo Redentor,
localizada nos fundos do cemitério Nossa Senhora do Carmo. De acordo com
jornais da época, a descarga elétrica pulverizou a cabeça do Cristo. Meses
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depois, o renomado artista plástico Luiz Dotto restaurou a cabeça do
monumento original esculpido por Oscar Valzacchi na segunda metade dos
anos 50. Muitas pessoas interpretaram a "decapitação do Cristo" de maneira
metafórica, aludindo ao declínio do Cristianismo na “Cidade Feitiço”.

Cristo Redentor esculpido por Oscar Valzacchi ilustrando capa da revista “O Século”, em novembro de
1957.
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Fotografia atual do Cristo Redentor. Destaque para o pararraio atrás do monumento.

A soma dos incidentes causou alarde a uma parcela da população, em
especial religiosos evangélicos e católicos, que atribuíram as tragédias à logomarca da
bruxa, adotada na época pela Prefeitura Municipal, assim como ao então
cinquentenário cognome "Cidade Feitiço".
No artigo "Feitiço? Por quê!!!", publicado em O Jornal, em 17 de março
de 1993, o pastor Pedro Navacon ataca a escolha da logomarca da cidade, utilizando,
como base de seu discurso, trechos da Bíblia; ele ainda sugere que a cidade estaria
amaldiçoada pelo slogan "Cidade Feitiço" e propõe a adoção de outros cognomes:
Diante do exposto; porque não pensarmos em substituir o feitiço
que tantas maldições tem trazido a Catanduva, que poderia ter
como slogan, por exemplo "a cidade benção", "a cidade sorriso", "a
cidade esperança", "a capital do trabalho" etc.
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Devido ao descontentamento do grupo, evidenciado no artigo
supracitado, a prefeitura propôs, em 1994, a realização de um plebiscito, que
determinaria a permanência ou dissociação da logomarca ilustrada com a imagem da
feiticeira.
O atual presidente da Câmara, Daniel Palmeira de Lima, vereador
naquele período, lembra que foram disponibilizadas duas urnas para a votação, uma
fixada no shopping e outra itinerante, levada às escolas e demais instituições. Lima
afirma ainda que não se envolveu diretamente com a questão devido à vereança.
Não se têm notícias de como foi realizada a divulgação do evento, nem
registro do número de indivíduos que votaram contra ou a favor da bruxinha –
documentos referentes ao assunto, além de jornais da época, não foram encontrados
pela autora deste trabalho, nem nas repartições públicas nem nos órgãos de
comunicação locais. Entretanto, entrevistados são unânimes ao enfatizar que a
feiticeira foi "eleita" com grande vantagem. Ou seja, iria permanecer na logomarca
daquela gestão pública.
Ao discorrer sobre as crenças que motivaram o plebiscito, Dom
Octacilio Luziano da Silva, bispo da Diocese de Catanduva desde 2010, evidencia seu
posicionamento: "Não creio que os incidentes tenham sido provenientes de 'castigo
divino' ou algo do gênero. Mas quem acredita no mal do feitiço se abala
psicologicamente".
O bispo entende tais ocorrências como fatos circunstanciais, todavia
não adere a hábitos destoantes de sua ideologia religiosa: "Eu sei que o raio que
derrubou a cabeça do Cristo foi apenas um fenômeno da natureza, mas nem por isso
vou usar uma bruxa pendurada no meu carro. Isso vai contra
doutrina", ressalta.
4.3 O feitiço de catanduva pelo viés de seus habitantes

minha fé,

minha
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O cognome "Cidade Feitiço", lançado por Nair de Freitas, na década de
40, é atribuído ao encanto inerente ao município de Catanduva, assim como ao caráter
acolhedor de seus habitantes.
Em entrevista concedida, a arquiteta e primeira dama Eloá Martins
Macchione, idealizadora do Caldeirão da Bruxa, reafirma a ideia a respeito da
receptividade da população. "Eu morei em São Paulo e era diferente daqui. Eu tinha
amigos na faculdade e nos encontrávamos em lugares públicos, mas em Catanduva as
pessoas te convidam para visitar suas casas. É um hábito de cidade do interior, e
Catanduva já havia sido pólo regional, com concepção de cidade grande".
Já o jornalista, professor de Língua Portuguesa e tradutor Luiz Roberto
Benatti relembra o vigor econômico e cultural da cidade nos anos 40, período em que
Catanduva recebeu o cognome "Cidade Feitiço". Benatti recorda que, nessa época, foi
planejado o primeiro aeroporto de Catanduva que seria construído próximo ao Córrego
dos Coqueiros, projeto sem conclusão. Ele associa o voo da bruxa à dinâmica
simbolizada pelo avião.
O sexo da feiticeira também é determinante na percepção do jornalista,
que explica: "Trata-se de uma bruxa com capacidade gestacional; seu útero abriga
uma ideia de desenvolvimento que não pode ser abortada - o progresso do município
estimulado pelo seu encanto". Dessa forma, Benatti faz referência ao período em que a
alegria do carnaval contagiava o estado inteiro, movimentando a economia local.
"Catanduva sem feitiço fica tão cinzenta quanto as vestes do padre Albino", brinca.
Ainda de acordo com professor, o cognome Cidade Feitiço edificou-se
devido ao caráter ancestral da bruxa no imaginário e no inconsciente popular.
Para o historiador Sérgio Luiz de Paiva Bolinelli, diretor e fundador do
Museu Padre Albino, a feiticeira catanduvense assume aspectos distintos, de acordo
com o contexto no qual se apresenta. "A bruxa que representou a administração pública
tinha um aspecto singelo como o de uma fada. Já a feiticeira que símboliza os diversos
setores e modalidades desportivas tem traços agressivos: é a bruxa que intimida os
adversários!", observa.
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Questionado acerca do cognome de Catanduva, Dom Octacílio, bispo
que chegou ao município em 2010, conta que, quando soube que viria para a "Cidade
Feitiço", imaginou, inicialmente, tratar-se de uma área habitada por praticantes de
magia. Descobriu mais tarde o equívoco de sua interpretação. "Quando vim para cá,
pensei: será que tem muita gente que faz despacho nessa região? Então descobri que
se tratava de uma alusão ao encanto do lugar que não tem nada a ver com feitiçaria
propriamente dita".
O artista plástico, de renome internacional, Dominique Lecomte,
nascido em Troyes, França, veio a Catanduva pela primeira vez por ocasião do
casamento de um amigo catanduvense. Lecomte, que morava em Vassouras, Rio de
Janeiro, acabou retornando à "Cidade Feitiço" posteriormente, há 15 anos, onde seu
trabalho foi bem recebido, motivo pelo qual instalou-se definitivamente no município.
Fui para Búzios, mas não permaneci, pois não havia mercado para
o meu trabalho artístico. Nos dias atuais, seria interessante para
mim profissionalmente morar próximo à capital; mas gosto daqui;
a cidade está muito bonita e o principal são as amizades que fiz no
local, onde há pessoas maravilhosas!

Também foi a trabalho que o treinador do Catanduva Basket Club,
Edson Ferreto, regressou ao município depois de cerca de vinte anos, reafirmando a
velha crença de que quem vem a Catanduva sempre retorna. Natural do Rio Grande
do Sul, Ferreto havia vivido no local entre 1974 e 1984, ano de declínio do basquete
catanduvense e voltou em 2005, inaugurando uma nova era nesse esporte. "Muita
gente desse circulo só foi embora porque o basquete acabou. As pessoas gostavam de
estar aqui, vinha gente de toda parte", relembra.
O técnico também enfatiza que as mudanças em Catanduva não foram
tantas quanto ele havia imaginado. "Catanduva progrediu em vários aspectos, mas não
sei se os habitantes se deram conta. Tenho a impressão que a cidade não sabe o
tamanho que tem. De qualquer forma fiquei feliz, pois sempre quis voltar!", reafirma.
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"Catanduva Cidade Feitiço, quem pisa teu chão não se esquece
jamais!". O arquiteto e urbanista Luiz de França Rolland associa o famoso trecho do
Hino de Catanduva a um dos mais antigos pontos turísticos da cidade:
Quando vim para Catanduva, em 1960, tinha uma história ligada à
Fonte Dona Zizi, situada na rodovia Washington Luiz, próximo à
empresa Cofevar. Diziam que quem bebesse a água da fonte,
aqui retornaria sempre. Eu pesquisei e não encontrei essa senhora
na sociedade de Catanduva, mas provavelmente ela existiu.

Fonte Dona Zizi, atualmente abandonada

Independente da existência de tal pessoa, foi criada uma aura mística
em torno de sua figura que se enraizou na cultura catanduvense. Da mesma forma, o
cognome "Cidade Feitiço", inserido no imaginário popular e nos discursos cotidianos
locais, originou inúmeras interpretações. Os diversos pontos de vista apresentados
expressam o caráter tradicional do curioso termo mágico com o qual Catanduva se
identifica.
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CONCLUSÃO
Catanduva é conhecida nacionalmente como "Cidade Feitiço", cognome
surgido nos anos 40, referente ao encanto que o muncÍpio exerce sobre os visitantes e
ao seu caráter acolhedor.

Diante dessa tradição, o presente trabalho tratou de

apresentar o contexto histórico em que tal termo foi introduzido na sociedade
catanduvense, tornando-se parte da cultura popular local.
O livro-reportagem é fruto de uma série de pesquisas bibliográficas,
referências eletrônicas e entrevistas concedidas por personalidades relacionadas direta
ou indiretamente à História de Catanduva. Trata-se de um estudo de caso pioneiro, cujo
objetivo inicial foi compreender a ideia de feitiço aqui concebida e aplicada a diferentes
interpretações.
Pode-se perceber que a imagem da bruxa, derivada do conceito de
feitiço, foi ressignificada inúmeras vezes, de acordo com a ideologia das instituições
que a adotaram, aparecendo ora com feições agressivas, como na logomarca do
Grêmio Catanduvense de Futebol, ora com traços singelos, como a convidativa
feiticeira que representou oficialmente a prefeitura entre 1993 e 1996.
Enfeitiçar é encantar, seduzir, persuadir. Esse é o espírito do carnaval
que deixou suas cores como legado. Essa é a essência da envolvente bruxinha
catanduvense.

62

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, A. A. Nova enciclopédia de pesquisa fase. 4 ed. vol.4. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1971.
AZEVEDO, A. C. A. Dicionário histórico de religiões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2002.
BASSANETTI, N. Carnaval Através dos Tempos. Jornal Online Notícia da Manhã.
Catanduva/SP, 22/02/2009. Disponível em:
http://www.noticiadamanha.com.br/capa/lenoticia.asp?ID=41888. Acesso em
02/08/2011.
BOLINELLI, S.L.P. Boletim Só 10. Número XX, Ano II, Agosto/2007, Catanduva/SP
BRANDÃO, C.R. O que é Folclore. São Paulo: Brasiliense, 1985.
A BRUXA 2011. Grêmio Catanduvense de Futebol. Disponível em:
www.gremiocatanduvense.com.br. Acesso em: 17/08/2011
CABRAL, G. História do Carnaval. Disponível em
http://www.brasilescola.com/carnaval/historia-do-carnaval.htm. Acesso em: 17/09/2011
CASO dos ossos na Igreja ainda não foi esclarecido. Diário da Região. P. 06, 01 set.
1993. São José do Rio Preto/SP
Catanduva: Cidade Feitiço. Jornal Online Notícia da Manhã. Catanduva/SP, 09 set.
2007. Disponível em: http://www.noticiadamanha.com.br/capa/lenoticia.asp?ID=39486.
Acesso em: 04/08/2011
COELHO, N.N. O Conto de Fadas – Símbolos, Mitos e Arquétipos. 3.ed. São Paulo:
Paulinas Editora, 2010.
DICIONÁRIO de nomes, termos e conceitos históricos. 3.ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1999.

63

DICIONÁRIO Michaelis. São Paulo: Melhoramentos, 1998.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1986.
GARDNER, G. A Bruxaria Hoje. São Paulo: Madras, 2003.
GATO Preto. Mundo Sobrenatural. Disponível em
http://mundosobrenatural.forumeiros.com/t5-mitos-urbanos. Acesso em: 15/08/2011
A HISTÓRIA de Catanduva de A a Z. São Paulo: Riopretense, 2003.
JACOBY, S. A bruxa no imaginário infantil: A última bruxa de Josué Guimarães.
Rio Grande do Sul. Letras de Hoje – Volume 44. Out-Dez/2009. Disponível em:
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/6549/4755. Acesso:
21/09/2011
MAURY, A. Magia e Astrologia. Rio de Janeiro: Artenova, 1972.
MESQUITA, S. O Jornal. p.8. 29/03/1996
MEU Carnaval Brasil. Rio de Janeiro: Edições e Arte, 2010
NAVACON, P. Feitiço? Por que!!!. O Jornal, 17 abr 1993, p.2, Catanduva/SP.
NOVINSKY, A. A Inquisição. São Paulo: Brasiliense, 1994.
PEQUENO e Divertido Dicionário de Demônios, Diabos, Capetas, Espíritos
Diabólicos e Personagens Afins. São Paulo: Marco Zero, 1992.
QUAGLIA, V.C. Catanduva Ontem e Hoje. São Paulo: IBEL, 1974.
WICCA. Fim do Mundo. Disponível em http://www.tudook.com/fimdomundo/wicca.html.
Acesso: 18/09/2011

