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Anita Garibaldi 
 

Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, um nome simples de uma mulher que mais tarde 

viria a ser conhecida como Anita Garibaldi, a "Heroína dos Dois Mundos". 

Anita Garibaldi nasceu em Laguna, Santa Catarina, no dia 30 de agosto de 1821. Com 

a morte de seu pai em 1835, Anita foi obrigada a se casar com o sapateiro Manuel 

Duarte de Aguiar aos 14 anos, porém o casamento durou apenas três anos: o marido 

se alistou no exército imperial e Anita voltou para casa de sua mãe. 

Considerada um exemplo de dedicação e coragem, Anita Garibaldi ficou reconhecida 

após lutar ao lado de seu marido Giuseppe Garibaldi, um exilado italiano, com quem 

casou e teve quatro filhos. Ela tomava frente em batalhas em que acompanhava seu 

marido e lutava em todas elas como um verdadeiro soldado. Aprendeu a lutar com 

espadas e usar armas de fogo, disparou canhões e buscava os rebeldes no porão do 

navio.  

Anita conheceu Giuseppe Garibaldi durante a Revolução Farroupilha (Guerra dos 

Farrapos). Anita, unida a Garibaldi, participou ativamente do combate em Imbituba, 

Santa Catarina e da batalha de Laguna. No ano de 1842 Anita Ribeiro da Silva e 

Giuseppe Garibaldi se casaram e nesse mesmo ano eclodiu a guerra contra a Argentina, 

onde Garibaldi se foi, deixando Anita e seus filhos, para comandar a frota uruguaia. Mais 

tarde Anita junto com seus filhos se mudou para a Itália onde ela se juntou com o marido 

para a Batalha de Gianicolo. 

Anita presenciou a proclamação da República Romana, em 1849. Ela recebeu um 

importante reconhecimento que era dado apenas a pessoas especiais, o título de 

"Heroína dos Dois Mundos", por ter lutado bravamente e com genuína coragem tanto 

no Brasil como na Itália. Anita, entretanto, contraiu a febre tifoide e não resistiu, 

falecendo no ano de 1849 em Ravena na Itália, pouco tempo depois da Proclamação 

da República Romana. Na colina de Gianicolo, foi erguido um monumento equestre, 

onde está enterrado seus restos mortais junto com os de seu marido. 

Seu nome foi dado a dois municípios, ambos em Santa Catarina: Anita Garibaldi e 

Anitápolis. Em 2012, seu nome foi inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, em Brasília. 
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