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CAÇANDO A BRUXARIA NA GERMÂNIA: A INQUISIÇÃO ATRAVÉS DA BULA SUMMIS 

DESIDERANTES AFFECTIBUS (1484), DE INOCÊNCIO VIII 
1
 

 

 

Por Felipe Trindade de Souza. 

Orientado pelo prof. dr. Francisco José Alves (DHI–UFS) 

 

RESUMO: 

Este artigo estuda a perseguição movida pela Igreja Católica contra práticas bruxólicas 

na Alemanha no final do século XV. A pesquisa tomou como matéria prima a bula Summis 

desiderantes affectibus emitida pelo papa Inocêncio VIII em 9 de dezembro de 1484. O 

tratamento do documento inspira-se na História Cultural formulada por Robert Darnton 

(1984). A análise efetuada mostrou que: a igreja acreditava que bruxaria era um feito 

diabólico para realizar atos maléficos e prodigiosos; a prática da bruxaria estava presente em 

quase toda Alemanha. Por outro lado, o aporte mostrou como a igreja classificava as práticas 

bruxólicas e como lhes punia. Evidência ainda o papel capital exercido pelos dominicanos na 

Inquisição. Os resultados obtidos levam-nos a concluir que: a) na Alemanha, a bruxaria foi 

uma espécie de “resistência” pagã a cristianização; b) os malefícios da bruxaria, conforme a 

igreja, recaíam sobretudo sobre fecundidade dos homens, dos outros animais e da terra. 

PALAVRAS-CHAVES: Summis desiderantes affectibus, bruxaria, Alemanha. 

 

HUNTING THE WITCHCRAFT IN GERMANY: THE INQUISITION THROUGHT 

THE BULL SUMMIS DESIDERANTES AFFECTIBUS (1484), OF INNOCENT VIII 

  

ABSTRACT: 

This article studies the persecution moved by Catholic Church to the witchcraft 

pratices in Germany in the final of XV century. The research tooks bula Summis desiderantes 

affectibus as raw material emitted by pope Inocencio VIII on december  9 of 1484. The 

document treatment draw inspiration from History Cultural formulated by Robert Darnton. 

The effect analysis showed that: the Church believed which the witchcraft was a diabolic deed 

to carry out malefic and prodigious acts. The witchcraft pratices were present for almost 

                                                     
1
 Este artigo nasceu de um exercício produzido na Oficina de Fontes Históricas coordenada pelo professor 

Francisco José Alves realizado de abril a novembro de 2015. 
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whole Germany. On the other hand, the aport showed how the Catholic Church classified the 

witchcraft practices and how to punish them. It evidences the capital role exercised by the 

dominicans in the Inquisition. The obtained result leads us to conclude that: a) in Germany, 

the witchcraft was a sort of pagan resistence to, the christianisation; b) the harm of witchcraft, 

according to Catholic Church, relapses into the fertility of man, other animals and to the land. 

KEYWORDS: Summis desiderantes affectibus, witchcraft, Germany. 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

De modo geral, a bruxaria
2
 não foi perseguida pela Igreja Católica até a alta idade 

média. Até então, a Igreja via na bruxaria somente mais uma superstição pagã. Durante aquela 

época, a bruxaria não foi tratada pelos doutores da fé de maneira uniforme. No século IX, por 

exemplo, a Igreja declarava que os voos noturnos de bruxas eram ilusões produzidas pelo 

Diabo. Os teólogos afirmavam que quem acreditava em tais atos havia perdido a fé 

(BAIGENT & LEIGHT, ANO, p. 33-34). 

 Essa posição começou a mudar a partir do século XIII com o desenvolvimento da 

Inquisição dominicana. No final do século XIV e no início do XV, quando se desenvolve uma 

nova concepção sobre a bruxaria, a perseguição às bruxas ganha proporções colossais 

(JOHNSON, 2001, p. 351).  

A bula Summis desiderantes affectibus, do papa Inocêncio VIII, é expressão dessa 

nova maneira de agir da Igreja frente à bruxaria. Nessa bula, publicada em nove de dezembro 

de 1484, o papa reconhece oficialmente a realidade da bruxaria. Além disso, ele encarrega os 

dominicanos Henry Kramer (1430-1505) e James Sprenger (1435-1495) de caçar a bruxaria 

na Alemanha. Três anos mais tarde, esses dois inquisidores elaboram o manual jurídico oficial 

da Igreja para a caça da bruxaria: o Malleus Maleficarum 
3
(1487). 

Este artigo analisa a Inquisição alemã através da bula Summis desiderantes affectibus. 

Desse modo, examina cinco aspectos dessa instituição presentes no documento. Primeiro, o 

papel dos dominicanos na caça a bruxaria. Segundo, a geografia da bruxaria na Alemanha da 

época. Terceiro, as formas da bruxaria. Quarto, as relações da bruxaria com o Diabo.  Por fim, 

as penas infligidas àqueles que atrapalhassem o trabalho da Inquisição. 

                                                     
2
 Vale ressaltar que a antropologia inglesa faz uma distinção entre poder mágico da bruxaria, inconsciente e 

intransferível, do poder da feitiçaria, adquirido e instrumentalizado – ver o verbete “feitiçaria” em LE GOFF & 

SCHMITT (2006). Este artigo não adota essa distinção, pois entende que é uma conceitualização problemática 

de se realizar nas fontes. 
3
 O Malleus Maleficarum é também conhecido como Martelo das Bruxas. 
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Como referencial teórico este trabalho se inspira no método da História Cultural 

elaborada por Robert Darnton (1984). Essa tendência inclina-se a estudar sociedades do 

passado da mesma maneira que os antropólogos estudam culturas “exóticas”. Ou seja, o 

historiador deve buscar entender, tal qual faz o antropólogo, as coisas do ponto de vista do 

nativo, isto é, o homem do passado. O historiador deve ainda perceber as opacidades nos 

documentos e interpreta-las em busca dos seus significados que podem revelar um universo 

mental desconhecido. 

 

O que é o documento? 

 

A Summis desiderantes affectibus é uma bula. Mas, o que é uma bula? Segundo o 

lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda (1986), uma bula é uma “carta pontifícia de caráter 

especialmente solene” (p. 358). Já Luiz Antônio Sacconi (2010), por sua vez, define que uma 

bula nada mais é que uma “carta solene do papa, na qual [ele] se manifesta sobre algum 

assunto de fé ou [de] moral” (p. 336). 

Recorrendo a uma fonte mais especializada, a Enciclopédia Católica, que teve como 

editor chefe Charles George Herberman (1907) 
4
, percebemos que bula a princípio era um 

termo usado para designar todos os tipos de documentos emitidos pela chancelaria papal. 

Mais particularmente a mesma enciclopédia define bula como uma Carta Apostólica com um 

selo de chumbo na qual o papa se autonomeia com o título de episcopus (o bispo) ou servus 

servorum Dei (servo dos servos de Deus). 

 

Quem é o autor da fonte?
5
 

 

O documento aqui tratado foi escrito por João Batista Cibo (Giovanni Battista Cybo), 

nome civil do papa Inocêncio VIII. Ele foi o papa de número duzentos e treze da Igreja 

Católica. Nasceu em Génova na Itália em 1432 e faleceu em 1492, em Roma. Seu pontificado 

iniciou em 26 de agosto de 1484 e findou à 25 de julho de 1492. 

Durante sua juventude, Giovanni Battista Cybo muda-se para Pádua para estudar. 

Depois de magistrado acaba se casando e tendo vários filhos, fala-se em sete com diferentes 

mulheres. Ele reconhece apenas dois, Franceschetto e Teodorina. Por volta de 1460 ocorre sua 

                                                     
4
 Disponível no link: http://www.newadvent.org/ 

5
 Os dados biográficos foram retirados de CORRÊA (1952) e do verbete da WIKIPÉDIA em italiano sobre o 

autor. 
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conversão e a ordenação sacerdadotal. O fato se deu devido aos conselhos do arcebispo de 

Bolonha. Cybo foi ainda bispo de Savona e Molfetta.  

Inocêncio VIII é eleito papa em 26 de agosto de 1484 após a morte de Sisto IV. Seu 

pontificado foi curto, durando apenas sete anos. Vejamos alguns fatos que o maracaram.   

Um deles é o evidente nepotismo. Assim, o papa nomeou vários irmãos e primos para 

ocupar cargos na cúria romana.  

Outra característica do pontificado de Inocêncio VIII diz respeito da precária situação 

financeira da Santa Sé. Para resolver esse problema, o papa aumentou o número de vendas de 

cargos da cúria, fato que gerou grande escândalo. 

Episódio importante do pontificado de Inocêncio é a realização de uma cruzada intra-

európeia contra os hereges valdenses sediados nos Alpes Ocidentais (França, Suíça e Itália). 

Outro aspecto importante do pontificado de Inocêncio VIII é o apoio dado pelo papa a 

proposta de Cristóvão Colombo de buscar o Novo Mundo. 

Por fim, outro feito significativo foi a promulgação de um édito papal expulsando 

todos os juldeus da Espanha que haviam se negado a converter-se ao cristinismo. 

 

Quando foi escrita a Summis desiderantes affectibus? 

 

O documento que temos em mãos não traz problemas de datação. Ele vem 

explicitamente datado: “9 de dezembro do Ano da Encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo 

de 1484”.  

Trata-se, portanto de um documento da segunda metade do século XV, uma época, 

segundo os historiadores de transição entre a Idade Média e a Modernidade.  

Alguns fatos marcam o século XV. São eles: a invenção da imprensa por Gutenberg 

(1455) 
6
; a queda de Constantinopla e o fim do Império Bizantino (1453); a Guerra de Cem 

Anos travada pela França e Inglaterra (1337-1453); a Guerra das Rosas ou a Guerra das Duas 

Rosas (1455-1485) e a criação da Inquisição Moderna (1480). 

 

 

 

 

                                                     
6
 As técnicas de combate à bruxaria foram favorecidas pelo advento da imprensa. O Malleus Maleficarum, por 

exemplo, teve quinze edições publicadas entre 1486 e 1520. Calcula-se ainda que trinta mil exemplares foram 

postos em circulação durante o período de caça as bruxas. Ver o verbete “feitiçaria” em LE GOFF & SCHMITT 

(2006). 
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II. A CAÇA ÀS BRUXAS NA ALEMANHA 

 

O documento pontifício nos permite ver algumas facetas da Inquisição alemã no 

século XV.  Vejamos, primeiramente, a atuação da ordem dominicana nessa instituição. 

 

O papel dos dominicanos na inquisição moderna. 

 

O testemunho documental aqui examinado revela o papel exercido pela “Ordem dos 

Monges Dominicanos” na perseguição de bruxos e bruxas na Alemanha. O documento 

menciona dois membros, os já mencionados teólogos James Sprenger e Henry Kramer, 

encarregados pelo papa Inocêncio VIII de fazer uma caçada as práticas de bruxaria na 

Alemanha. Henry Kramer devia atuar na Alemanha do Norte e James Sprenger nas margens 

do rio Reno. 

O caso desses dois frades ilustra o papel exercido pelos dominicanos no inicio da 

Inquisição moderna. Segundo Anita Novinsky (1990), a escolha de dominicanos para o posto 

de inquisidor foi uma prática papal comum desde o início da fundação da ordem no século 

XIII.  

Façamos um breve histórico da relação entre dominicanos e a Inquisição. 

No verão de 1206, os religiosos Osman e Domingos de Gusmão visitam Albi na 

França. Os dois ficam bastante indignados com a presença da heresia cátara naquela região. 

Rapidamente elaboraram um plano audacioso para exterminar aquela heresia. Planejaram 

vencer os cátaros utilizando-se da mesma estratégia dos hereges. Estabeleceriam uma rede de 

frades itinerantes que deveriam percorrer grandes distâncias pregando a palavra. Os frades 

desta ordem idealizada deveriam viver de forma singela e austera. E também possuírem sólida 

formação teológica para serem capazes de qualquer debate sobre a fé. O bispo Osman 

terminou falecendo e Domingos de Gusmão teve que pôr o plano em prática sozinho 

(BAIGENT & LEIGHT, 2001, p. 33-34). 

Aos poucos, Domingos de Gusmão consolida seu projeto e acaba estabelecendo uma 

rede de frades fundando, assim, a ordem dos dominicanos. Os integrantes da nova ordem 

ganham repercussão pelo seu trabalho de pregação. Com isso, em dezembro de 1216, a ordem 

é oficialmente reconhecida pelo papa Honório III. Um ano após a oficialização, já havia casas 

dominicanas espalhadas por diversas cidades da Europa, como Bolonha, Paris e algumas 

localidades na Espanha. Em cada uma delas sempre havia um professor para o ensino de 
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teologia. Por isso que os dominicanos passam a ser reconhecidos pela sua erudição combativa. 

(BAIGENT & LEIGHT, 2001, p. 36-37). 

Ao mesmo tempo, os dominicanos continuavam com suas atividades, evangelizando, 

espionando possíveis infratores da fé católica e realizando denúncias. Em certos momentos, a 

ordem chegou a utilizar da violência para alcançar seus objetivos. Vários biógrafos de 

Domingos de Gusmão revelam que ele foi diversas vezes chamado para julgar suspeitos de 

catarismo, e, quando os acusados se recusavam a se converte, mandava-os para a fogueira. 

Desse modo, por meio dessas atividades os dominicanos demonstravam o seu valor único 

para a Igreja (BAIGENT & LEIGHT, 2001, p. 35-37). 

Após a morte de Domingos de Gusmão em 1221, os dominicanos continuaram 

empenhados em propagar a fé cristã e caçar hereges. Consequentemente a ordem tornou-se 

indispensável à igreja. Prova disso foi dada já no ano de 1233 quando o papa Gregório IX 

confere aos dominicanos a tarefa específica de erradicar as heresias da cristandade europeia. 

Por meio de duas bulas, dirigida aos dominicanos, o papa autorizava os dominicanos a agir 

contra os hereges, delegando-lhes inclusive o poder de condená-los a morte sem possibilidade 

de apelação. Dessa forma, o papa ainda criava um tribunal permanente composto por apenas 

dominicanos. Assim, a Inquisição foi oficialmente inaugurada sob a égide dos seguidores de 

Domingos de Gusmão (BAIGENT & LEIGHT, 2001, p. 37-39). 

Com o início da Inquisição moderna no século XV, os dominicanos continuaram como 

principais agentes da Inquisição. O caso de Kramer e Sprenger não foi único. Há outros casos 

que demonstram a relação intima dos dominicanos com a Inquisição. É o caso do famoso 

frade dominicano espanhol, Tomás de Torquemada (1420-1498), nomeado inquisidor geral da 

Espanha pelo papa Inocêncio VIII em 1487. Torquemada passou a empreender uma violenta 

campanha contra judeus e muçulmanos, acusando-os de bruxaria (JOHNSON, 2001, p. 369). 

O monopólio dominicano na Inquisição acaba no século XVI com a criação da 

Companhia de Jesus. Após isso, eles passaram a sofrer concorrência dos jesuítas na caça às 

bruxas. Esses últimos também foram muito violentos em suas campanhas. Por exemplo, em 

Tréves, cidade citada na bula aqui examinada, 103 anos depois da publicação da Summis, 

entre os anos de 1587 e 1593, o arcebispo jesuíta Johann Von Schoneburg mandou para 

fogueira trezentos e sessenta e oito bruxas (JOHNSON, 2001, p. 374). 
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A geografia da bruxaria na Alemanha. 

 

Através da bula Summis desiderantes affectibus também podemos traçar um painel da 

distribuição geografica da bruxaria na Alemanha no inicio da modernidade.  

Os pólos das práticas bruxólicas, segundo o documento, se situavam nas “dioceses de 

Mainz, de Colônia, Tréves, de Salzburgo e Bremen” e ainda de forma mais imprecisa “em 

certas regiões da Alemanha do Norte”. 

A historiografia nos ensina que o território alemão se configurou durante boa parte da 

modernidade como uma região na qual a bruxaria esteve muito presente. Quais os motivos 

disso? 

Sobre o assunto, há três respostas possíveis. A primeira diz que a causa primordial do 

predomínio da bruxaria na Alemanha é a miséria generalizada, reinante naquela região. Outra 

tese afirma que a causa do predomínio da bruxaria naquela região é causado pela insuficiente 

cristianização. E por último, há tese de que a fiscalização inquisitorial na Alemanha foi mais 

descontínua e atenuada que em outras partes da Europa. 

O historiador francês Jean Palou formulou a tese que relaciona à miséria a proliferação 

da bruxaria. Palou entende que a bruxaria se proliferou em países que passaram por conflitos 

civis ou por guerras, por catástrofes naturais e que consequentemente viveram uma situação 

de penúria. Este parece ser o caso da Alemanha no início da modernidade. (Apud 

NOGUEIRA, 2014, p. 154) 

Na Alemanha, o começo da modernidade foi um período de extrema miséria.  Essa 

penúria atingia principalmente os mais pobres devido ao seu estado de subalimentação e 

promiscuidade. Em tempos de fome, as taxas de mortalidade atingiam proporções 

catastróficas. Acrescenta-se a isso a frequência de jejuns e abstinências no mundo cristão que 

chegavam a 153 dias do ano na Europa Pré-Reforma. Os alemães ainda tiveram todos esses 

problemas amplificados em decorrência da diminuição da população por conta da peste negra, 

mazela símbolo de todas as doenças do mundo cristão, que vitimava principalmente crianças e 

grávidas (CORVISIER, 1976). 

Todavia, esse quadro não se restringe à Alemanha. Como mostra Corvisier (1976), 

observamos uma miséria generalizada em diversas regiões da Europa. Logo, entendemos que 

a tese de Palou não dá conta de explicar a abundância de bruxos e bruxas em territórios 

alemães. Embora, não adotando integralmente essa ideia, vários historiadores contemporâneos 

concordam com ela em partes. A miséria generalizada do final da idade média e início da 

idade moderna parece ter sido uma das causas básicas para a proliferação desse mundo 
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mágico, em especial da bruxaria. Uma evidência disso é que a grande maioria dos acusados de 

bruxaria era pobre. 

A segunda tese afirma que o alto número de bruxos e bruxas na Alemanha daquele 

período se deve a conversão tardia e ineficaz dos germanos. Esta tese da cristianização tardia 

na Germânia foi defendida por vários historiadores. 

Como exemplo podemos citar Karl Ernest Jacke, professor de direito criminal da 

Universidade de Berlim que, em 1828, editou um processo de bruxaria ocorrido na Alemanha 

no século XVII. Neste trabalho ele afirmou que a bruxaria havia sido a religião dos antigos 

germanos pagãos. Assim, ele acreditava que práticas pagãs dos germanos haviam sobrevivido 

ao estabelecimento do cristianismo na Alemanha iniciado no século VIII (Apud NOGUEIRA, 

2004, p. 89). 

Alfred Maury é outro defensor da tese da resistência pagã a cristianização na 

Alemanha. Em seu livro La Magie et l’astrologie et au Moyen Âge de 1863 ele afirmou que, 

na Germânia, o Evangelho foi propagado de maneira muito tardia comparado com o restante 

da Europa. Com isso, as crenças pagãs teriam permanecido mais vivas e rebeldes frente ao 

cristianismo. A igreja até poderia controlar de maneira disciplinar essas práticas em seus 

templos, mas na vida privada as velhas supertições continuavam (Apud. NOGUEIRA, 2004, 

p. 90-91). 

Conforme Maury, na Germânia, durante a cristianização dos pagãos, o Evangelho teve 

seu papel reduzido e persistiu apenas nos aspectos apocalípticos. Isto é, no processo de 

conversão desses gentios, os clérigos diminuíram os aspectos dos ensinamentos de Jesus e 

insistiram em temas escatológicos. A Igreja tolerava os velhos costumes pagãos praticados na 

intimidade desde que os antigos deuses fossem substituídos pelo Deus cristão. O fato fica 

evidenciado, por exemplo, na correspondência do papa Gregório I (590-604) com os bispos da 

Europa cristã. Nela o papa recomenda aos dirigentes da igreja ocidental que, na cristianização 

dos pagãos, não era preciso aprofundar-se nos assuntos de fé. Essas recomendações tem como 

consequência uma cristianização pouco efetiva dos povos germanos (Apud. NOGUEIRA, 

2004, P. 102/7).  

O já citado Jean Palou, na historiografia do século XX, também adota a tese da 

cristianização tardia da Alemanha como sendo causa da proliferação de bruxas. Palou acredita 

que essas práticas mágicas presentes na Europa cristã eram sobrevivências dos cultos pagãos e 

um protesto contra a religião dominante (Apud. NOGUEIRA, 2004, p. 154).  
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Há uma terceira tese que defende a ideia de que o predomínio da bruxaria na 

Alemanha do início da modernidade decorre de uma ação inquisitorial descontínua e restrita. 

Analisemos a seguir quais os dados que evidenciam isso. 

Durante o século XII, a maioria da Europa passará por um ressurgimento da lei 

romana herdada do antigo império. Está lei continha cerca de sessenta preceitos contra a 

heresia. Na Alemanha, esse “código penal” fincou raízes menos profundas que em outras 

partes da Europa. Isso ocorria, pois, em teoria todo território alemão era governado pelo Sacro 

Império Romano Germânico, mas na prática, não havia uma autoridade centralizadora efetiva. 

Os nobres e potentados locais tendiam a ser rebeldes e com forte sentimento de 

independência. Eles frequentemente recorriam a violência para resistir a qualquer oposição de 

suas prerrogativas. Em decorrência disso, a atividade da Inquisição em algumas regiões da 

Alemanha durante o medievo não foi constante. (BAIGENT & LEIGHT, 2001, p. 58-59).  

Um episódio que indicia essa resistência dos nobres frente à Inquisição, foi a atuação 

do dominicano Conrad de Marburgo. Em 1227, o papa manda esse frade presidir a Inquisição 

da Alemanha e lhe dá poderes praticamente ilimitados. Em decorrência disso, Conrad tornou-

se um inquisidor implacável, começou a acusar vários nobres de heresia. Muitos dos acusados 

possuíam aliança com então imperador Frederico III, que já havia sido excomungado pela 

Igreja. Quando o inquisidor tentou pregar uma cruzada contra eles, acabou sendo assassinado 

pelos nobres heréticos (BAIGENT & LEIGHT, 2001, p. 55). 

Vê se, portanto, que o alto número de bruxos e bruxas na Germânia no início da 

modernidade decorreu por dois motivos básicos: a cristianização tardia e ineficiente da região 

comparada a outras partes da Europa; e a atuação inconstante e limitada da Inquisição. 

 

As formas da bruxaria. 

 

O documento aqui examinado registra ainda a crença na efetividade de práticas 

bruxólicas. Segundo a bula, a bruxaria causa, “pelos seus malefícios”, vários prejuízos aos 

homens, aos animais e aos frutos da terra. Essas práticas são classificadas, na Summis 

desiderantes affectibus, em quatro categorias. São elas: malefícios, encantamentos, 

conjurações e feitiços. 

 “Malefício”, em latim “maleficium”, diz respeito à ação de praticar o mal (FARIA, 

2003, p. 587). Dessa maneira, podemos descrever o malefício como todo efeito da bruxaria 

que pode causar prejuízos. Ou seja, malefício é um conceito genérico que comporta todas as 

ações mágicas da bruxaria. 
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Conforme a Igreja, dentre os efeitos nocivos da bruxaria incluíam-se as enfermidades. 

Ela acreditava que qualquer moléstia poderia ter origem na bruxaria. O Martelo das Bruxas 

cita vários exemplos de pessoas justas que padeceram por esses malefícios. Pois os bruxos 

tinham o poder de deixar pessoas cegas, coxas, leprosas, epiléticas e dementes. 

O Malleus menciona o caso de um homem que discutiu com uma mulher “intrigante e 

desbocada”. Durante o bate-boca, o homem foi advertido pela mulher que sua vingança não 

tardaria. Ele deu pouca importância à ameaça. Porém, na mesma noite, apareceu uma pústula 

em seu pescoço que se alastrou por todo seu rosto. O homem, após lembrar-se da ameaça 

procurou ajuda e denunciou a mulher. Sem demora, a bruxa foi capturada pela Inquisição e 

confessou o crime. Admitiu que ao chegar à sua casa pediu ajuda a um demônio para que 

lançasse uma enfermidade sobre seu inimigo. (SPRENGER & KRAMER, 2014, p. 278)  

O Martelo das Bruxas diz que, por meio de bruxaria, mulheres podem ficar incapazes 

de dar à luz ou abortarem. Essas ações são cometidas predominantemente por mulheres. O 

documento revela que os demônios obrigam as bruxas a realizar esses atos, pois, por conta do 

pecado original essas crianças serão privadas de entrar no Reino dos Céus (SPRENGER & 

KRAMER, 2014).  

Quando os maléficos não obtêm êxito nessas práticas, as bruxas parteiras matam o 

recém-nascido em oferenda ao Demônio. Às vezes, essas mulheres não conseguem matar o 

bebê. Por isso elas se esforçam para oferecer o bebê ao Demônio mesmo que a criança esteja 

viva. Dessa forma, o recém-nascido estará ligado à bruxaria desde o berço (SPRENGER & 

KRAMER, 2014). 

Os malefícios da bruxaria, para Nogueira (2004), têm origens remotas. O que a bula 

chama de “malefícios” são na verdade crenças populares muito antigas e que originalmente 

nada tinham a ver com o demônio cristão. 

O “encantamento”, em latim “incantamentum”, é uma prática mágica produzida pela 

bruxaria que consiste em seduzir alguém como se estivesse hipnotizando (FARIA, 2003, p. 

481). O Malleus revela que no encantamento se invoca abertamente os demônios. Nessa 

magia os sentidos humanos são também afetados por certas ilusões (SPRENGER & 

KRAMER, 2014, p.180). O manual cita ainda vários casos de homens que foram 

transformados em animais e tiveram seus órgãos genitais arrancados por meio dessa ação 

mágica.  

“Conjuração”, em latim “conjuratioonis”, consistia no exercício de invocar os 

demônios, jurando em conjunto e secretamente (FARIA, 2003, p. 203). Assim, percebe-se que 
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a conjuração é uma prática mágica realizada por bruxos coletivamente com objetivo de 

chamar os demônios. 

As conjurações bruxólicas podiam ainda desencadear tempestades de granizo para 

destruir plantações ou lançar pragas sobre elas. 

Sobre isso, o Formicarius, um tratado teológico sobre a sociedade humana, conta a 

história de um bruxo que revelou no tribunal da Inquisição que era capaz de realizar 

tempestades comuns e de granizo. Segundo ele, primeiro invocava o demônio que iria auxiliá-

lo na conjuração. Após a invocação, ele indicava o local que deveria ser atingido. Depois o 

bruxo sacrificava um galo negro, colocando-o em duas encruzilhadas. Pronto, era o bastante 

para que tempestades fossem desencadeadas. Porém, o bruxo reconheceu que só não era capaz 

de causar mais prejuízos devido à intervenção dos anjos (Apud SPRENGER & KRAMER, 

2014, p. 296-297). 

Na semântica da época, “feitiço”, em latim “facticius”, seria uma atividade artificial da 

bruxaria (FARIA, 2003, p. 288). Isto é, toda ação bruxólica que dependesse de amuletos, 

poções mágicas, rituais ou alguma técnica que objetivasse provocar danos. 

Nos homens, segundo a bula, a bruxaria podia provocar a impotência sexual. Os 

doutores da igreja da época salientavam que isso dificilmente ocorreria com os fiéis casados, 

pois o casamento sendo um dos santíssimos sacramentos garantiria a fertilidade da união. 

Esse feitiço, segundo os pensadores da igreja, seria muito mais comum entre os pagãos que 

estavam sob o domínio legítimo do Diabo.  

Por outro lado, conforme este pensamento, Deus confere maior vulnerabilidade no 

âmbito da sexualidade, pois foi por meio dela que o pecado original se disseminou. 

Segundo o teólogo dominicano do século XIII e XIV, Pedro Palude (1280-1342), 

haveria cinco métodos pelos quais os feitiços bruxólicos impedem o ato sexual e a 

fecundação. Um deles é impedindo que os corpos do homem e da mulher se aproximem. 

Outra forma é esfriar o desejo sexual masculino. O terceiro modo é perturbar a imaginação 

dos homens fazendo com que as mulheres lhe pareçam repulsivas. O quarto método consiste 

em impedir a ocorrência da ereção. O último método é impedir a ejaculação e a consequente 

fecundação (Apud SPRENGER & KRAMER, 2014, p. 135-136). 

A bula nos mostra também que a bruxaria pode causar a infertilidade e a morte dos 

animais. Segundo o Martelo das Bruxas, o gado era o animal mais afetado pela ação da 

bruxaria. Os feitiços dos bruxos tornavam-os inférteis e podia também os fulminar com raios. 

As vacas também tinham seu leite secado por meio de feitiços (SPRENGER & KRAMER, 

2014, p. 291). 
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Segundo Kramer e Sprenger, os praticantes da bruxaria matam os animais da mesma 

maneira que os seres humanos. Podem matar apenas tocando ou com o olhar. Nos animais, 

geralmente esses maléficos colocam algum feitiço no local onde dormem ou bebem água. Isso 

já basta para que o animal morra (SPRENGER & KRAMER, 2014, p. 294). 

O Malleus Maleficarum defende ainda que um dos elementos essenciais para a prática 

da bruxaria é dedicar-se aos atos do mal em suas diversas formas (encantamentos, malefícios, 

conjurações e feitiços). Para Igreja da época, é real a capacidade da bruxaria para causar 

malefícios. Negar isso segundo os autores vai de encontro a Igreja e ao Cânon. James 

Sprenger e Heinrich Kraemer, autores do manual, refutam Tomás de Aquino (1225-1274) e 

afirmam que existem sim malefícios causados por atos da bruxaria. Argumentam eles que 

esses atos existem e são atestados em diversas passagens nas sagradas escrituras. 

Todavia, conforme a crença da igreja da época, nem todas as pessoas eram vulneráveis 

as ações nocivas da bruxaria. Haveria três classes de pessoas imunes a bruxaria: na primeira 

delas estavam os inquisidores. Na segunda estavam os exorcistas e luciferários. Na última 

categoria estavam os protegidos pelos anjos do Senhor (SPRENGER & KRAMER, 2014, p. 

198). Além desses, o manual informa posteriormente que bruxos e bruxas não são capazes de 

prejudicar os que fazem o sinal da cruz, logo, parece que há uma quarta classe de pessoas que 

não podem ser atingidas por malefícios (SPRENGER & KRAMER, 2014, p. 296). 

 

A bruxaria como feito do diabo. 

 

Outro aspecto revelado pela bula Summis desiderantes affectibus é a crença, por parte 

da Igreja, na associação da bruxaria com o Diabo.  

 O documento diz que pessoas de ambos os sexos “renunciam de forma blasfema à Fé 

que lhes pertencem pelo sacramento do Batismo, e por instigação do Inimigo da Humanidade 

não se escusam de cometer e de perpetrar as mais sórdidas abominações (sic) ”.  

Esse trecho do documento parece deixar claro que, para a Igreja, a bruxaria resulta da 

ação do Diabo. Tal crença tinha fundamentação na teologia católica da época. O já citado 

Malleus Maleficarum, por exemplo, considera que a bruxaria implicava em um pacto com o 

Diabo, cujo objetivo máximo era ultrajar a majestade divina.  

Os teólogos católicos de então acreditavam que esse pacto era firmado durante uma 

grande reunião bruxólica, o sabá. Durante essa cerimônia, o Diabo aparecia em forma de 

homem e em algumas ocasiões era chamado de pequeno mestre. Nessa cerimônia, o Diabo 

cobrava fidelidade do iniciado que em troca teria uma vida próspera. O iniciado deveria ainda 

https://www.google.com.br/search?q=heinrich+kramer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDU1NVTiBLEMzcvMLLVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwBSx1lzNQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjF54PU2rDJAhWOMZAKHRPHBMoQmxMIjAEoAjAV
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renunciar a Cristo e a fé católica, entregar seu corpo e sua alma ao Demônio e aliciar novos 

adeptos. Após o sabá, segundo o Martelo das feiticeiras, os iniciados deveriam devorar uma 

criança, preferencialmente não batizada, que deveria ser sacrificada ao Diabo (SPRENGER & 

KRAMER, 2014, p. 215/6). 

Carlo Ginzburg (1991), em seu renomado História Noturna, fala desse ritual. 

Conforme ele, os elementos presentes nas descrições do sabá variavam de região para região, 

mas, haviam características em comum na maior parte delas. Segundo elas, o sabá era 

realizado durante a noite, em locais desérticos – nos campos ou nas montanhas. Seus 

membros chegavam montados em vassouras e animais voadores ou eles mesmos 

transformados em animais. O Diabo se fazia presente em forma humana, animal ou 

semianimal. Ao final do sabá, haviam banquetes infanticida, danças e orgia sexual com 

íncubos e súcubos. 

Franco Cardini por sua vez acredita que, o pacto entre o bruxo e o Demônio, ocorrido 

no sabá, não deve ser entendido no sentido contratual moderno, mas sim no sentido medieval. 

Isto é, o pacto entre o bruxo e o Demônio não constituí uma relação entre duas partes iguais e 

sim numa relação de sujeição do bruxo ao Demônio nos moldes da vassalagem feudal (Apud. 

NOGUEIRA, 2004, p. 37). 

 

O comércio sexual dos adeptos da bruxaria com o diabo. 

 

Outra crença difundida pela Igreja no período e documentada na bula é que os 

praticantes da bruxaria realizavam atos sexuais com os demônios. A bula de Inocêncio VIII 

revela que “muitas pessoas de ambos os sexos (...) entregam-se a demônios, a Íncubos e as 

Súcubos”. 

Vê-se claramente que o papa fala da relação sexual entre humanos e dois tipos de 

criaturas demoníacas: súcubos e íncubos. O íncubo segundo a igreja era o demônio em forma 

humana masculina. Seu nome tem origem no latim e significa quem deita por cima. Já o 

súcubo era o demônio em forma feminina. Esse termo em latim significa quem deita por 

baixo (NOGUEIRA, 2002). 

Para o já mencionado Malleus Maleficarum um componente necessário da bruxaria é 

que seus adeptos se entreguem a atos carnais com íncubos e súcubos. Consequentemente, para 

este manual, transar com diabos era uma prática comum a todos os bruxos. Ainda segundo a 

Igreja, os demônios que copulavam com seres humanos pertenciam a uma casta inferior da 
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hierarquia infernal e teriam como soberano Asmodeus, o diabo da fornicação (SPRENGER & 

KRAMER, 2014). 

Íncubos e súcubos, segundo a teologia da época, estão mais propensos a realizar seus 

atos sexuais sacrílegos nos dias sagrados do ano, como natal, páscoa, pentecostes e outros 

dias santos. Isso porque eles têm como proposito ofender o criador e também fazer com que a 

irá divina recaía sobre as almas envolvidas. Além disso, quando os demônios ofendem a Deus 

desse modo, ele concede maior poder aos demônios. Outro motivo pelos quais íncubos e 

súcubos molestam as pessoas nesses dias festivos, sobretudo os jovens, é porque o ser 

humano está mais propenso a esse tipo de ato devido a sua ociosidade e curiosidade. Na 

opinião de Kramer e Sprenger, autores do Malleus, essa prática, no natal, se caracterizava 

como uma blasfema paródia a concepção de Jesus pelo Espírito Santo (SPRENGER & 

KRAMER, 2014, p. 238-240). 

O manual explica também que a mulher é mais propensa à prática desses atos do que o 

homem. A mulher é mais carnal que o homem, o que é evidenciado pelas muitas abominações 

carnais que ela prática. Isso ocorre, segundo os doutos da Igreja, porque houve uma falha na 

construção da primeira mulher. Ela foi criada a partir de uma costela do peito, que é recurva, 

assim, essa curvatura é contrária à retidão do homem. Em virtude dessa falha, a mulher é um 

animal imperfeito. O documento esclarece ainda que esses atos sexuais ocorrem durante a 

cerimônia do sabá e também quando homens e mulheres castos ou casados estão dormindo 

(SPRENGER & KRAMER, 2014). 

Laura de Mello e Souza (1987), estudando a feitiçaria da Europa moderna afirma que 

a Igreja acreditava que ao final do sabá iniciava-se uma grande orgia sem distinção de sexos 

com a participação de íncubos e súcubos. O Malleus também nos revela em diversos 

exemplos que ao final de um sabá bruxos e bruxas faziam sexo com demônios. Em algumas 

ocasiões havia até incesto. Carlo Ginzburg (1991) afirma que orgias incestuosas com a 

presença de demônios foi um elemento que entrou de modo duradouro no estereótipo do sabá. 

Os demônios também podiam copular com pessoas não dadas a bruxaria. Essas 

relações podiam ocorrer com frequência quando pessoas comuns estavam dormindo.  

Segundo o medievalista Carlos Roberto Figueiredo Nogueira (2002), o súcubo em 

forma de mulheres famosas e de virgens, tentava com frequência homens durante o sono com 

intuito de quebrar os votos de castidade, no caso dos solteiros, ou de leva-los ao adultério.  

Já o íncubo perseguia as mulheres casadas para leva-las ao adultério e as virgens para 

defloramento. Para as religiosas era comum que o demônio aparecesse a elas disfarçado de 

Cristo, de anjos ou de santos (NOGUEIRA, 2002, p. 51). Algumas mulheres afirmavam que 
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foram seduzidas pelo demônio quando estavam tristes ou solitárias. Às casadas ele atentava 

geralmente quando elas sofriam maus tratos do marido (NOGUEIRA, 2004, p. 177). 

Na época da bula que estamos examinando, fins do século XV, havia uma dúvida 

comum entre os doutos e fiéis da igreja: a relação entre demônios e humanos poderia ser 

fecunda? A resposta para essa questão é definitivamente não. Segundo os doutos da Igreja, os 

demônios, mesmo na sua imaterialidade, são capazes de transportar sêmen de um lugar para 

outro. Desse modo, eles podem coletar o sêmen de um homem e transportar para fecundar 

uma mulher. Ou seja, a criança gerada dessa relação não é filha do diabo e sim de um homem 

desconhecido (SPRENGER & KRAMER, 2014). 

Como vimos, bruxos e bruxas deitam-se voluntariamente com demônios. Mas, pessoas 

comuns podem ser forçadas a praticar esses atos involuntariamente. 

Para livrar os fiéis dessas relações involuntárias com o demônio, a igreja recomenda 

alguns remédios. Johannes Nider (1380-1438), em seu livro Formicarius, apresenta alguns 

meios pelos quais as pessoas podem apartar desses demônios: pela confissão sacramental; 

pela persignação ou recitação da saudação angelical; pela realização do exorcismo; e, 

pasmem, pela mudança de residência (SPRENGER & KRAMER, 2014, p. 324-325). 

 

As penas infligidas pela igreja aos que dificultam o trabalho da Inquisição. 

 

O documento aqui analisado nos mostra ainda as duras penas que poderiam ser 

aplicadas as pessoas que impedissem ou dificultassem o trabalho da Inquisição. O documento 

fala em excomunhão, suspenção e interdição. 

O que eram essas penalidades? 

O documento mais indicado para nos informar a respeito dessas penalidades é o 

Directorium Inquisitorum (Manual dos Inquisidores), publicado em 1376, 108 anos antes da 

bula. O Directorium determina que quem, direta ou indiretamente, colocar obstáculos ou 

impedir o trabalho da Inquisição deve sofrer a pena da excomunhão (EYMERICH, 1993, p. 

67). Ou seja, a exclusão da comunhão com a Igreja e da recepção dos sacramentos. Desse 

modo, o excomungado, além de ficar proibido de comungar com os demais fiéis, ficaria 

impedido de receber crisma, eucaristia, penitência, ordem e o matrimônio.  

Tomás de Aquino (1225-1274), dois séculos antes do documento aqui examinado, 

define dois tipos de excomunhão. A primeira consiste em uma excomunhão “mais branda”, a 

excomunhão menor. Nela o excomungado fica privado apenas de participar dos sacramentos 

da igreja. Na excomunhão maior, o indivíduo era proibido de receber os sacramentos e de 
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agregar-se aos demais fiéis (AQUINO, 1980, p. 4573). Assim, os demais fiéis não se 

comunicavam com pessoas que sofreram a pena da excomunhão maior. Pois, a igreja poderia 

condenar com a mesma pena quem fizesse isso. 

O Directorium Inquisitorum afirma ainda que após um ano de excomungado o 

indivíduo deve se retratar, em geral, publicamente. Caso o excomungado se retrate, ficaria 

livre da excomunhão e pegaria “prisão perpétua”, pena na qual a pessoa deveria ficar o resto 

da vida numa cidade ou paróquia. Caso contrário, seria entregue ao braço secular para ser 

executado, ou seja, ao “Estado” (EYMERICH, 1993, p. 67). Desse modo, fora a execução, a 

excomunhão era a penalidade mais grave que um fiel poderia receber. 

Mas, a excomunhão não é a única pena a ser impingida a quem impedisse o trabalho 

da Inquisição. Lembremos que a bula cita mais outras duas punições, a suspensão e a 

interdição. 

Essas duas punições
7
, eram penas mais leves se comparadas com a excomunhão. A 

suspenção era uma punição exclusiva dos clérigos. Consistia na proibição do clérigo de 

exercer seu ministério e de usar vestes clericais.  

Já a interdição impedia temporariamente qualquer indivíduo de receber os 

sacramentos. Por exemplo, a crisma e o matrimônio. 

 

III. CONCLUSÃO 

 

 A análise efetuada mostrou-nos que: a Alemanha foi, no início da modernidade, um 

significativo foco da bruxaria; os dominicanos exerceram papel fundamental na caça à 

bruxaria na Alemanha, bem como em outras regiões da Europa; a bruxaria na Alemanha foi 

um produto de uma resistência pagã a cristianização; o alvo dos malefícios da bruxaria é 

principalmente a fecundidade de homens, de outros animais e da terra; as práticas bruxólicas 

na classificação dos inquisidores dividiam-se em: malefícios, encantamentos, feitiços e 

conjurações. 
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