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RAINHAS NA HISTÓRIA

ANITA GARIBALDI, UMA
MULHER OUSADA

NASCER E CRESCER NO IMPÉRIO OTOMANO
A POLÊMICA MORTE DE CARLOS DAS AÚSTURIAS

O FRATRICÍDIO NO
IMPÉRIO OTOMANO
POR FERNANDA DA SILVA FLORES

'A entrada do sultão Mehmed II em Constantinopla', por Fausto Zonaro, sem data.

Sem dúvida, o fratricídio é um dos temas mais controversos da história
otomana. Foi a Lei de Governança do Sultão Mehmed, o Conquistador, que
concedeu o direito dos sultões reinantes de executar os membros masculinos
de sua família, a fim de evitar uma guerra civil que dilacerasse o Império
Otomano. Até os dias de hoje clérigos muçulmanos discutem a legitimidade
de uma lei que permitia o assassinato intrafamiliar, apesar da mesma ser
baseada num princípio de bem comum.
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ANITA GARIBALDI, UMA
MULHER OUSADA
POR FERNANDA DA SILVA FLORES

Anita Garibaldi, por Gaetano Gallino, 1845.

Anita Garibaldi, sem sombra de dúvida, é uma das personagens mais
expressivas da história do Brasil. Ao longo de sua curta e marcante vida ela
participou de três guerras, incluindo a da Unificação Italiana, onde acabaria
perdendo a vida. Como se isso não bastasse, ela desafiou as convenções
sociais impostas ao seu gênero e se tornou um ícone de valentia e ousadia
femininas.
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Ela também tinha um espírito aventureiro e costumes considerados
inadequados para as mulheres de sua época, como tomar banho de
mar, e cavalgava livremente. Após o primeiro encontro na igreja, Anita
e Garibaldi encontraram-se por acidente na casa do padrinho da moça,
na Barra da Laguna, que hoje é um bairro conhecido como Ponta da
Barra. Outros encontros sucederam-se. Eram respeitosos e discretos,
mas logo o fogo da paixão tomou conta do casal. Em 23 de agosto de
1839 Anita embarcou no navio Rio Pardo. A partir de então seria
companheira de Garibaldi. Um ano antes, em 1839, havia sido
abandonada pelo marido, que havia se alistado no Exército Imperial.
Quando Anita iniciou sua vida como guerreira, ela naturalmente não
possuía treinamento militar, mas era movida por ideais e disposta a
lutar, e aprendeu rapidamente o que era necessário para sobreviver
numa guerra. Ela foi treinada pelo próprio Garibaldi, que foi o
responsável por lhe dar o nome de Anita. Seu batismo de fogo
aconteceu na batalha naval em Imbituba, em 5 de novembro do mesmo
ano. Apenas dez dias depois Anita voltou a participar de outra batalha,
a batalha naval de Laguna.

Giuseppe Garibaldi, por Gaetano Gallino, 1848.
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CARLOS DAS ASTÚRIAS, O
PRÍNCIPE QUE MORREU PRESO
POR FERNANDA DA SILVA FLORES

Carlos das Astúrias, por Alonso Sánchez Coello, c. 1564.

Carlos das Astúrias foi o primeiro filho de Felipe II da Espanha. Desde
pequeno o príncipe foi descrito como de saúde frágil e caráter instável. Sua
condição pioraria após a realização de um procedimento médico conhecido
como trepanação. A partir de então a agressividade a paranoia de Carlos
aumentaram consideravelmente e isso pode ter sido um dos fatores que o
levaram a conspirar contra seu pai e cair na prisão.
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No outono de 1567, Carlos teve uma conversa com seu tio, D. João da
Áustria, e pediu que ele o levasse para a Itália. De lá ele partiria para os
Países Baixos, onde daria um golpe em seu pai. Ciente do plano D. João
decidiu informar o rei imediatamente. Como resultado, Carlos tentou
balear o tio. Pouco tempo antes ele havia tentando esfaquear o Duque
de Alba quando descobriu que não comandaria as tropas espanholas
Países Baixos. Finalmente, na noite de 17 de janeiro de 1568, Felipe II, de
armadura e com quatro conselheiros, entrou no quarto de Carlos no
Alcácer de Madri, onde declarou sua prisão. Felipe ordenou que todos
os objetos perfurocortantes fossem retirados de seus aposentos e que
as janelas fossem fechadas. Logo depois o transferiu para uma das
torres do Alcácer. Durante o cárcere, o príncipe foi perdendo a pouca
sanidade que lhe restava. Além de ter os sintomas de pessoas que
sofreram de malária, ele sofria de mudanças bruscas de temperatura.
Toda vez que sentia calor ele pedia que os guardas colassem em sua
cama um pouco neve e bebia água gelada em grandes quantidades. Isso
fez com sua saúde ficasse cada vez mais deteriorada.

'O príncipe Dom Carlos e o duque de Alba', por José María Uria Uria, 1881.
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Vitória, Princesa Real do Reino Unido, por
Franz Xaver Winterhalter, 1867.
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