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Resumo:  
Introdução: A Cruzada Cátara (1209 a 1244) foi um conflito que visava eliminar o              
Catarismo, um movimento cristão qualificado como herege assentado em Languedoc          
(região sul da França) que resultou no extermínio de milhares de pessoas. Objetivo:             
Investigar quais foram os antecedentes históricos e culturais que propiciaram este           
movimento. Metodologia: Análise histórica e ampla revisão da literatura. Resultados:          
Os trabalhos orbitam, entre a tese de uma guerra de conquista ou de um esforço para                
salvaguardar a fé Católica. Porém, é notório, que a mulher Cátara tinha uma condição              
excepcional para a época, pois homens e mulheres eram considerados iguais, assim            
tinham direito a educação, opinião e respeito. Era permitido que presidissem cultos e             
reuniões além de opinar em assuntos capitais isso se contrapunha a cultura patriarcal             
predominante. O choque foi extremo e toda mulher que se afirmava livre era             
considerada uma ameaça despertando, um ódio crescente do poder estabelecido.          
Conclusão: A despeito dos motivos, principalmente, alegados é evidente que essa           
cruzada também visava extirpar o considerado “mau” exemplo das mulheres Cátaras.           
Neste triste episódio da história humana mais uma vez a ambição e a intolerância,              
juntamente com a opressão contra a mulher prevaleceram. Traçando um paralelo com o             
mundo moderno onde, devido a crises recorrentes, vários movimentos fundamentalistas,          
reacionários e intolerantes tendem a recrudescer com o risco de aniquilar várias            
conquistas feministas, fica a pergunta: Até quando iremos permitir cruzadas de opressão            
as mulheres e de embargo aos seus direitos fundamentais? 
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¹ Estudante de terceiro ano do ensino médio, Colégio Novomundo, Praia Grande, SP. 

²Médico Pós-Graduado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP), 
SESAP-Prefeitura Municipal de Praia Grande, SP. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Px0ot9Eqe0 
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