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Resumo  
 

O Malleus Maleficarum Maleficat & earum haeresim, ut framea potentíssima 
conterens1 é um manual inquisitorial publicado pela primeira vez em 1486-87, em 
Espira, na Alemanha. Elaborado pelos dominicanos Henricus Institoris e Jacobus 
Sprenger, tornou-se uma das mais populares ferramentas utilizadas durante a caça 
às bruxas, período de perseguição religiosa contra mulheres, ocorrida na Europa no 
final da Idade Medieval e início da Idade Moderna. A partir do século XVIII, as 
publicações do manual desaparecem, e assim permaneceu durante todo o século 
XIX. Apesar de ter se ausentado por dois séculos, o manual ressurge no século XX, 
com um número de edições consideráveis, as quais já não estão escritas em latim, e 
sim em vernáculo. Considerando isso, este trabalho tem como objetivo compreender 
o desaparecimento nos séculos XVIII e XIX, assim como a explosão editorial, a partir 
do século XX.  
 
Introdução 
 
Iniciada com os desastres agrícolas, seguidos da peste bubônica de 1348, a crise do 
século XIV foi marcada por eventos que desfavoreceram o desenvolvimento e 
prosperidade da Europa, como a fome, as epidemias, mortalidade e instabilidade 
política2. Nesse mesmo período, aIgreja fizera frente a muitas heresias através do 
Sistema Inquisitório. Instituída com a bula Licet ad capiendos, de 1233, do Papa 
Gregório IX, essa instituição inicialmente encarregava, aos padres e frades 
dominicanos, a perseguição dos indivíduos tidos como hereges. Segundo Pinto 
(2010, p. 189) elementos como a busca pela verdade real, sistema como provas 
legais e a tortura, compõem o processo de acusação, seguido da condenação de um 
herege. Apesar de sua fama ser atribuída principalmente a técnicas de tortura, a 
Inquisição passou a utilizar-se desses métodos somente a partir de 1252, com a 
emissão da bula Ad Extirpada, de Inocêncio IV. 

Outros instrumentos utilizados posteriormente pela Inquisição foram os 
manuais dos Inquisidores, sendo os mais famosos: o Malleus Maleficarum (1486-7), 
de Henricus Institoris e Jacobus Sprenger, que será aqui contemplado, e o 
Directorium Inquisitorum (1373), de Nicolau Eymerych.  

 
 
Materiais e Métodos - Revisão de literatura 

                                                 
1 Tradução: Martelo das Feiticeiras o qual destrói as bruxas e a sua heresia, como uma espada de 
dois gumes. 
2 Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/historiag/crise-seculo-xiv.htm. Acesso em: 26/10/2017. 



 

 

 

 
Segundo Muraro (2015), durante a Idade Média, as médicas populares, 

curandeiras e cultivadoras de ervas acabaram representando uma ameaça em dois 
sentidos: ao poder médico, que vinha tomando corpo através das universidades no 
interior do sistema feudal, e à manutenção da ordem social, ao participarem de 
revoltas camponesas que posteriormente resultariam na origem das futuras nações. 

Mostrando algo diferente de Muraro, Pimentel (2012, p. 34) afirma que 
durante os séculos XVI e XVII existia uma crença muito forte no imaginário europeu. 
A respeito das bruxas, explica: 

As crenças em forças sobrenaturais interferindo na vida dos homens era um 
fenômeno generalizado atingindo todas as camadas sociais, gêneros, etnias 
e faixas etárias. Seus agentes, porém, foram sendo gradativamente 
selecionados, principalmente, entre populares e predominantemente 
mulheres (PIMENTEL, 2012, p. 43). 

Como apontado por Cardini (1996, p. 14), inicialmente a Inquisição não 
apresentava preocupações relacionadas às bruxas. Entretanto, após surgirem um 
grande número de denúncias populares que atribuíam os desastres naturais e má 
sorte com feitio de uma feiticeira, João XXII emitiu, em 1326, a Super Illius Specula, 
bula que passou a considerar as ações de mulheres, as quais eram consideradas 
feiticeiras, como verdadeiras heresias.  

Em 1486-87, Henricus Institoris e Jacobus Sprenger, publicam o Malleus 
Maleficarum. Seu conteúdo foi distribuído em três principais partes: Parte I: Das três 
condições necessárias para a bruxaria: O Diabo, a bruxa e a Permissão de Deus 
Todo-Poderoso, que é uma compilação de dezoito questões que exaltam o Diabo e 
argumentam sobre a existência de bruxas e a maleficência de seus poderes. A Parte 
II: Dos métodos pelos quais infligem malefícios e de que modo podem ser curados; e 
a Parte III: Que trata das medidas judiciais no Tribunal Eclesiástico e no Civil a 
serem tomadas contra as bruxas e também contra todos os hereges, que contém 
trinta e cinco questões claríssimas definidas as normas para instauração dos 
processos e são explicados os modos pelos quais devem ser conduzidos, e os 
métodos para lavrar as sentenças. 

Usufruindo da facilidade e o sucesso da imprensa de Gutenberg, criada para 
suprir a demanda do final da Idade Média, Kramer e Sprenger publicaram 
inicialmente 150 exemplares, como demonstra o documentário Malleus Maleficarum 
– O Martelo das Bruxas3. Além dessa estimativa, é mencionado também que o 
manual foi promovido para inúmeras instituições seculares, cleros locais, bibliotecas, 
entre outros, ficando cada vez mais popular, espalhando-se rapidamente pela 
Europa, e mais tarde no Novo Mundo. 

Mesmo após o fim da Inquisição, o Malleus Maleficarum continuou a ser 
publicado no próprio latim e posteriormente, com o surgimento dos idiomas 
vernáculos, passou a ser reeditado e traduzido para diferentes idiomas.  
Considerando isso, além das leituras teórico-metodológicas, essa pesquisa contou 
com um levantamento detalhado de registros de edições do manual Malleus 
Maleficarum, disponíveis em instituições de guarda, como museus e arquivos, por 
exemplo. Tais registros foram organizados em planilhas por século, iniciando no XV 
e indo até o século XXI. Na planilha de cada século, optou-se em organizar as 
edições considerando o ano e local da publicação, a disponibilidade, o idioma, o 
local do registro (instituição) e o link para a acesso, como mostra o exemplo abaixo: 
 

                                                 
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Bt1NddkM_UE. Acesso em 21/08/2016. 



 

 

 

Tabela 1 – Fragmento da tabela do século XXI (2001-2015) – planilhas construídas 
para mostrar o número de registros encontrados nas diferentes 
instituições em cada século. 

Ano 
Local da 

publicação 
Disponibilida

de 
Idioma 

Local do 
Registro 

Link Permanente 

2000 Munique 
Empréstimo 
com Login 

(site) 
Alemão 

Princeton 
University Library 

https://catalog.princeton.
edu/catalog/3360075 

2000 Munique 
Empréstimo 

Local 
Alemão 

Biblioteca do 
Estado Saxão - 

Biblioteca 
Estadual e 

Universitária de 
Dresden (SLUB) 

https://katalogbeta.slub-
dresden.de/id/00065277
98/#detail 

2000 Munique 
Empréstimo 
com Login 

(site) 
Alemão 

Biblioteca Est. da 
Bavieira 

https://opacplus.bsb-
muenchen.de/search?isb
n=3423307803&db=100 

2000 [S.L] 
Empréstimo 

Local 
Não 

evidente 
Trinity College 
Library Dublin 

http://stella.catalogue.tcd
.ie/iii/encore/record/C__R
b13013896?lang=eng 

Fonte: a autora 

Foram pesquisados registros em 81 sites diferentes e todo esse 
levantamento resultou em 36 páginas de tabelas. Entretanto, vale ressaltar que há 
algumas edições repetidas, as quais estão registradas em vários locais de guarda ao 
mesmo tempo.  

 
Resultados e discussão 

 
Nas instituições pesquisadas, não foram encontrados registros datados durante os 
séculos XVIII e XIX não se encontrou nenhum registro do Manual. Um aspecto 
importante a ser reforçado é que apesar de não ter encontrado registros em tais 
séculos, não significa que não houve impressões e reedições do manual nesse 
período.  

De acordo com DeNipoti (2012), da Renascença ao Iluminismo foi o 
momento em que o Ocidente cristão mostrou interesse na feitiçaria. Isso ocorreu, 
pois, a Inquisição forneceu documentos para inúmeros estudos sobre a crença na 
feitiçaria na Europa. Apesar disso, a partir do século XVIII, a feitiçaria foi sendo cada 
vez mais associada a “superstição e a práticas populares de religiosidade, afastando 
o pensamento erudito da crença, mas não da controvérsia” (DENIPOTI, 2012, p. 51). 
Portanto, o medo da feitiçaria que outrora unira o povo e o Estado crescentemente 
se tornou uma preocupação exclusivamente popular” (DAVIES, Owen apud 
DENIPOTI, 2012, p. 51). Considerando isso, essa pesquisa partiu da hipótese que 
essas publicações apresentarão uma baixa, ou irão desaparecer nesse momento, 
retornando após o término da Inquisição.  

 Entretanto, localizamos um registro equivocado em uma das instituições, 
pois está datado do século XIX e não se trata de uma edição do Manual, mas sim do 
trabalho intitulado The Malleus Maleficarum and the Construction of Witchcraft: 
Theology and Popular Belief, de Hans Peter Broedel. 

 Outro aspecto curioso que as tabelas nos apresentam é que mesmo após 
dois séculos de desaparecimento, elas retornam no século XX de forma “triunfante”, 
quando comparado com os números encontrados em outros séculos, pois até o 
momento há 273 registros somente nesse século.  
 



 

 

 

Conclusões  
 
O fim da Idade Média foi marcado por grande perseguição àquelas mulheres 
consideradas bruxas pela Inquisição. Nesse período, manuais como o Malleus 
Maleficarum, por exemplo, foram de muita utilidade para a Igreja. Como 
demonstramos, apesar de continuar sendo publicado posteriormente a partir do 
século XX, sua baixa ou desaparecimento nos dois séculos anteriores (XVIII e XIX), 
pode ser atribuída às questões do pensamento racionalista, com o Iluminismo. 
Desse modo, a bruxaria, que outrora fora preocupação de vários setores da 
sociedade, foi tornando-se cada vez mais uma crença popular. 

A respeito do retorno das edições a partir do século XX, acredita-se que um 
dos fatores para tal fenômeno editorial, seja a questão da “romantização” de 
aspectos da Idade Média a partir do final do século XIX. Ainda não temos 
embasamento teórico para confirmar tal hipótese, entretanto, é uma questão válida a 
ser verificada, pois até os dias atuais isso ainda é bem visível, por exemplo, nas 
literaturas fantásticas, séries, jogos, novelas e em eventos voltados à temática 
Medieval, como a Feira Medieval do Parque Histórico de Carambeí, a qual tive a 
satisfação de colaborar na organização de suas primeiras edições. 
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