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“Porsena ordenava aos Romanos que recebessem Tarquínio destronado e oprimia com 

um longo cerco a cidade: pela liberdade para as armas se precipitavam os 

descendentes de Eneias. Via-se ainda Porsena com uma expressão em tudo semelhante 

à de quem se indigna, semelhante à de quem ameaça, poque Cocles ousava derrubar 

uma ponte e porque Clélia, rompendo os grilhões, atravessava o rio a nado.” 

Vergílio, Eneida, VIII.645-654 
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 Roma, século VI a. C.: Uma viagem de pedra em pedra. 

Viajar até Roma de um tempo tão distante quanto o século VI antes de Cristo (a. C.) é entrar 

num Mundo onde a história e as fontes dos historiadores mais tardios, sobretudo, ainda estava 

lentamente a tentar distanciar-se da tradição e do mito, sendo por isso ainda muito influenciada 

pelos mesmos. Quando as fontes de historiadores são, ainda elas, influenciadas pelos mitos e 

quanto estes mesmos mitos podem ser livremente utilizados, reconstruídos e readaptados em 

função de uma ideologia emergente, não é surpreendente que encontremos no capítulo da 

História de Roma que vamos abordar sobretudo textos literários, repletos de justificações 

históricas, míticas e religiosas, assim como de lições para o futuro.  

Tal como a obra de Vergílio que citamos no início do trabalho, a Eneida, está construída de 

forma propositada a evocar um passado cujo objectivo parece propositadamente dirigir-se para a 

ascensão de Augusto e no regresso à Idade de Ouro da República, também as obras históricas 

que revisitaram o nascimento e ascenção do futuro Império, sobretudo as de Tito Lívio e de 

Dionísio de Halicarnasso, surgem como peças literárias de justificação, construção e 

consolidação da nova identidade romana que Augusto vaticinava. Abordamos também, no 

âmbito deste trabalho, a história de Roma escrita por Dion Cássio, que, como veremos, mesmo 

escrevendo séculos mais tarde que Tito Lívio e Dionísio de Halicarnasso, não consegue fugir à 

tendência com que as suas prováveis fontes incutiram nos seus textos.  

Considerando o evidente repúdio romano pela simples ideia de Monarquia – uma das 

características transversais a todo o período deste Império –, analisar os relatos sobre o tempo 

em que Roma foi efectivamente liderada por reis ajudar-nos-á a perceber um pouco melhor a 

recusa republicana deste modelo. Não pelo relato em si, já que é impossível avaliar com algum 

grau de certeza quais os factos que se tratam realmente de factos históricos, mas sim pelo cunho 

ideológico que os historiadores que abordaram este tema incutiram propositadamente nos 

relatos. Um cunho que não apenas se nota nos historiadores, como também na própria literatura 

latina, com especial ênfase na Eneida, de Vergílio
1
. 

Este é assim uma época de forte confusão entre mitos, tradições e História que, no caso de 

Roma, se encontrará em todos os factos históricos que remontem até cerca do final do século IV 

a. C., época a partir da qual a memória viva já estaria disponível a Fábio Pictor e outros 

estreantes da historiografia romana, conforme defende Kurt A. Rauflaub
2
. Por esta mesma 

razão, este autor salienta que “as histórias associadas à fundação de Roma são todas tardias e 

pertencem ao reino dos Mitos. O mesmo será provavelmente verdade em relação aos primeiros 

                                                             
1 Cujo expoente máximo dá-se no Canto VIII, aquando da descrição do escudo do herói tróiano, encomendado por Vénus a 
Vulcano, de onde retirámos a citação da primeira página deste trabalho. 
2 Kurt A. Raaflaub, “Between Myth and History: Rome’s Rise from Village to Empire”, in “Companion to the Roman Republic”, 
p.127-128  
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quatro reis e à maioria das histórias contadas sobre os últimos três reis, Brutus, Lucrécia e a 

queda da monarquia”. Mas mesmo tratando-se de mitos ou factos não verificáveis, não quer 

dizer que não sejam aproveitáveis para obter outro tipo de ganhos que não de reconstrução 

histórica, como por exemplo a reconstrução identitária. “Lívio constatou um grande benefício na 

história mais tardia de Roma, apesar da sua natureza lendária, porque oferecia modelos 

positivos e negativos, orientando cada nova geração. Todas estas aproximações, partilhavam a 

crença que a história é importante não apenas para iluminar o passado mas também por oferecer 

um guia para o presente e futuro.”  

Assim, mesmo não tendo um relato factual e comprovado sobre os primeiros séculos de Roma, 

encontramos nos relatos desse tempo um reflexo das ideologias, tradições e das regras de moral 

que regiam os romanos na viragem para a época cristã, mas também a defesa ideológica de um 

modelo de governo e a legitimação de Roma enquanto força imperial e de raízes e origens 

mitológicas. Esta legitimação, curiosamente, foi conseguida agradando a gregos e a troianos, 

literalmente: se por um lado Eneias é descendente de Tróia, por outro muitos são os pontos de 

contacto entre o que nos dizem da construção de Roma e a história da Grécia em geral – como a 

comparação possível de fazer hoje entre Sérvio Túlio e Clístenes, só para citar o exemplo mais 

evidente dentro da esfera deste trabalho. Ainda relacionado com estes dois líderes marcantes de 

Roma e Grécia encontramos um outro ponto comum que merece ser destacado, já que se 

Tucídides embelezou a sua história da Grécia acrescentando aos seus relatos discursos 

verdadeiramente marcantes, como o de Clístenes sobre o elogio à democracia ateniense
3
, 

também no relato da história romana encontramos a mesma tendência, desta feita pela pena de 

Dionísio de Halicarnasso, que como veremos acrescenta discursos a passagens que Tito Lívio 

refere brevemente: com alguma distância, é certo, mas atrevemo-nos a comparar as diferenças 

que Heródoto e Tucídides apresentam em relação à historiografia grega, às diferenças que 

iremos encontrar entre Tito Lívio e Dionísio de Halicarnasso, alegação que só por si nos daria 

tema para um outro trabalho. 

A história de Roma foi assim por diversas vezes reinterpretada pelo olhar de cada historiador, 

dando destaque a detalhes ou acrescentando outros consoante os factores axiológicos do seu 

próprio tempo, mas procurando sempre dar especial ênfase aos motivos patrióticos e castigando 

os episódios incompatíveis com os ideais romanos. Mesmo admitindo algum fundo de verdade 

em alguns dos mitos relatados na descrição da história nesta época, é também difícil separar 

entre aquilo que a tradição oral foi acrescentando a cada detalhe, ou o que cada historiador 

adaptou conforme os seus ideais, tornando esta viagem à história mais longínqua do futuro 

                                                             
3 Ver: Heródoto, Histórias, livro II, XXXVI-XLII 
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império uma jornada “onde é preciso atravessar um rio, por assim dizer, não através de uma 

ponte larga e elegante, mas a saltar de pedra em pedra
4
”. 

Assumimos assim que o período que decidimos estudar, no fundo, reflecte sobretudo a história 

de uma ideologia e a sua defesa, com os ideais republicanos a guiarem a criação de um mundo 

sem cinzentos: os bons são aqueles que partilham o poder e respeitam as instituições; os maus 

são tiranos assasinos que desrespeitam a vontade popular, ganham o poder pela força com actos 

de loucura que se estendem até à sua descendência. Podemos ver nisto quase uma réplica 

(inspiração?) do que se virá a passar com todos aqueles Princípes que, já depois de Augusto, 

irão pôr em risco a força do Senado ou da República, condenados a uma das piores sentenças 

possíveis: ficar para sempre recordado como déspota louco, violador e assassino sem critério, se 

assim for preciso. Um preço alto pago por todos aqueles que afrontaram os senadores, a quem, 

para azar de Calígula ou Nero, por exemplo, cabia normalmente fixar a história de Roma.  

Inicialmente, o objectivo do presente trabalho era olhar apenas para a queda da Monarquia 

propriamente dita, cruzando os diferentes relatos de um dos mitos mais conhecidos de Roma, a 

violação de Lucrécia. Porém, à medida que aprofundámos a leitura das diferentes fontes, 

decidiu-se alargar o trabalho a todo o reinado de Tarquínio, o Soberbo, último rei de Roma, já 

que o enredo está de tal forma condensado – sempre são 25 anos -, que torna difícil encontrar 

outro ponto de onde partir a análise.  

Considerando que os escritos de Tito Lívio podem ser vistos como uma espécie de “versão 

oficial” da história de Roma, foi esta a versão do reinado de Tarquínio que decidimos pôr à 

prova, ao analisar e cruzar os pormenores relativos a este tempo que os diferentes historiadores 

que se debruçaram sobre o período nos deixaram. “O que ficava sem saber se conhecesse apenas 

a versão de Tito Lívio” seria, assim, outra opção de título para este trabalho. Os diálogos que 

Dionísio de Halicarnasso partilha, por exemplo, são a maior das perdas para o leitor que se 

feche apenas em Lívio, e que permitem olhar com mais profundidade para o debate ideológico 

com que Roma se debatia no final do Séc. I a. C., já que, como muitos gregos então, este 

historiador passou grande parte da sua vida na capital do Império. Há, todavia, outros 

pormenores e contradições que devem ser conhecidos nos relatos sobre a queda da monarquia 

de Roma, sendo também isso que nos propomos dar a conhecer nas próximas páginas, viajando 

por Lívio e Dionísio, mas também passando por Cícero ou Dion Cassio.  

Para finalizar este já longo arranque, rematamos com uma síntese rápida do período em questão, 

para facilitar a entrada no tema. Tarquínio, o Soberbo (“Tarquínio” ou “Soberbo”) foi o sétimo e 

último rei de Roma, permanecendo 25 anos na cadeira do poder, de onde foi expulso pela força 

em 509 a. C.. A sua expulsão ficou directamente associada ao nascimento da República de 

                                                             
4 Kurt A. Raaflaub, op. cit., p. 135 
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Roma, cujos principais pilares nasceram ou renasceram nos anos seguintes à queda da 

monarquia. Segundo as fontes que chegaram até nós, Tarquínio acabou por ser vítima de si 

próprio, ao actuar como um despóta durante o seu reinado, o que lhe valeu sair do trono da 

mesma forma que tinha entrado: pela força. É na sua ascensão que iniciamos este trabalho.  

 

Ascensão. 

Ainda longe da dimensão que viria a ter no futuro, no período que abordamos Roma terá 

passado de 80 mil
5
 para mais de 130 mil cidadãos

6
, encontramos neste período algumas das 

opções e alterações que mais marcariam a elevação de Roma a império nos séculos seguintes, 

algo que a nosso ver justifica per se os esforços historiográficos de analisar em detalhe os 

relatos existentes. Entre os pilares que surgiram neste período realçamos o aparecimento das 

centúrias e a divisão dos cidadãos por classe de rendimentos, então medidos em quilos de cobre 

e dando preferência às classes mais abastadas na altura do voto
7
, organização definida por 

Sérvio Túlio, responsável por reformas de tal forma vitais que hoje se diz que “a sua função, na 

História de Roma, é tao importante quanto a de Clístenes é na História de Atenas e da Grécia em 

geral
8
”. E se esta divisão por rendimentos ajudou à queda de Túlio, como veremos, já o 

consolidar do sistema de dois cônsules como os chefes de governo de Roma surgiu como 

consequência directa da queda de Tarquínio. Contudo, o pilar que se ergueu nesta época e que 

mais terá influenciado o futuro Império foi inicialmente identificado por Cícero: “Expulso 

Tarquínio, o próprio título de rei tornou-se insuportável para os romanos
9
.”  

Foi em 534 a.C. que Tarquínio, o Soberbo, roubou o trono a Sérvio Túlio. Por detrás do assalto à 

monarquia esteve sobretudo Túlia, filha de Sérvio Túlio, casado com um dos irmãos Tarquínio 

(Arruns), estando a sua irmã casada com o outro (Lúcio). Desolada por o “seu” Tarquínio não 

ambicionar o trono, conspirou com Lúcio, mais ambicioso, “e através de um duplo assasínio 

limparam de suas casas os obstáculos a um novo casamento
10

”. Juntando-se a fome à vontade de 

comer, foi uma questão de tempo até que este casal encontrasse uma forma de aproveitar a 

fraqueza de Túlio, cujo envelhecimento e morte de uma das filhas tornou mais amargo e triste.  

Versão diferente da de Tito Lívio, porém, chega de Dion Cássio, que imputa a responsabilidade 

da “troca de casais” a Lúcio e não a Túlia. Segundo relata, depois de Túlio ter unido as suas 

duas filhas aos Tarquínios, “e apesar de ter anunciado que ia restaurar a monarquia para eles, 

                                                             
 
5 Tito Lívio, “História de Roma”, Livro I, 44.2 
6 Plutarco, “A Vida de Publicola”, 12.3 
7 Tito Lívio, op. cit, 43.1-10 
8 Nuno Simões Rodrigues, “Mitos e Lendas da Roma Antiga”, p.315 
9 Cícero, Da Republica, Livro II, 30 
10 Tito Lívio, op. cit., 46.7-9 
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adiou sucessivamente a transição, desculpando-se com pretexto atrás de pretexto”. Apesar da 

insatisfação dos Tarquínios, continua, Túlio “pouco lhes ligou e continuou a levar os romanos 

para a democracia e liberdade. Contra isto os Tarquínios sentiam-se cada vez mais humilhados. 

Mas o irmão mais novo, apesar de zangado, aguentou, enquanto o mais velho decidiu que já 

tinha aturado Túlio o suficiente. E quando descobriu que a sua mulher não aprovava a sua 

atitude mais do que o seu irmão, matou a mulher e organizou a morte do irmão pelo veneno
11

”. 

O papel de Túlia em toda esta conspiração é então sobretudo preparado por Tito Lívio, que 

coloca nesta a grande responsabilidade das decisões difíceis, deixando nos leitores a impressão 

de que, não fosse a filha de Sérvio Túlio, nada se teria passado: “Foi a mulher que liderou todo 

o esquema
12

”, sublinha o historiador romano, deixando bem clara a responsabilidade que quer 

colar a Túlia. Este realçar repetido do papel da filha de Sérvio Túlio na trama culminará em todo 

o seu dramatismo na altura do golpe final. E apesar de Dion Cássio colocar o ónus do duplo 

assasínio dos cônjuges em Lúcio, não deixará de referir o mesmo “golpe final” dado por Túlia. 

Segundo o relato de Tito Lívio, Túlia não se cansou de castigar o seu novo parceiro com o seu 

direito ao trono como filho do anterior rei, até o convencer a atacar o poder. Para entender a 

sequência, é preciso visitar, mesmo que brevemente, a anterior sucessão em Roma para se 

perceber melhor o enquadramento: Tarquínio Prisco, rei quase 100 anos antes de todos estes 

acontecimentos, sucedeu a Anco Márcio, depois de convencer os Comitia Curiata que deveria 

ser ele, e não um dos três filhos de Márcio, muito jovens ainda, a suceder ao Pai, acabando por 

ser nomeado sucessor. Porém, anos mais tarde, o filho mais velho de Anco Márcio organizou 

uma revolta que levou à morte de Tarquínio Prisco. Na altura, coube a Tanaquil, mulher de 

Prisco, o papel de convencer o povo a escolher antes Sérvio Túlio como o sexto rei de Roma.  

Filho de uma prisioneira grávida que foi entregue a Tanaquil, e logo filho de uma escrava, 

Sérvio Túlio acabou por nascer e ser criado no seio da família real, casando com uma filha de 

Tanaquil. “Educado entre os íntimos do príncipe, revelou uma inteligência pouco comum nas 

menores acções e palavras. Dessa forma, Tarquínio, cujos filhos ainda choravam no berço, 

dedicou-lhe tanto afecto, que Sérvio passava geralmente por seu filho e dele recebeu vasta 

instrução, conforme os modelos da Grécia, que ele tinha sido o primeiro a seguir. Quando 

Tarquínio sucumbiu às insídias dos filhos de Anco, Sérvio começou a reinar não por mandato, 

mas por consentimento tácito dos cidadãos
13

”. Além do trono, herdou também parte da fortuna 

da família por via do matrimónio – e deste viria a nascer a sua filha Túlia. Ora, Tarquínio, o 

Soberbo, que para Tito Lívio seria filho ou neto de Tarquínio Prisco, algo que o historiador não 

                                                             
11 Dion Cássio, História de Roma, Livro II, 10.1 
12 Tito Lívio, op. cit., 46.7 
13 Cícero, op. cit., 31. 
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dá certezas ainda que se incline para a hipótese de ser filho
14

 (suspeita confirmada depois por 

Dionísio de Halicarnasso e Diodoro Siculo), sempre se achou o herdeiro legitímo do poder em 

Roma desejando por isso roubar o lugar a Sérvio Túlio. 

Chegamos assim a 534 a. C.. A política de distribuição de terras pelos plebeus levada a cabo por 

Sérvio Túlio, que desagradou o Senado, foi a oportunidade por que Tarquínio tanto esperava de 

pegar em armas. Depois de convencer alguns nobres mais jovens e menos abastados com 

oferendas e promessas, reuniu uma pequena força e apresentou-se no Fórum, lançando o pânico 

entre senadores, durante o qual aproveitou para sentar-se no trono, ordenando a todos os 

senadores do povo que viessem à “presença do rei Tarquínio”. De seguida fez um discurso de 

autolegitimação, recordando a origem escrava de Túlio, a morte de Tarquínio Prisco, seu Pai 

mas também todos os perigos do caminho da democratização que Sérvio Túlio representava
15

, 

ao ter oferecido terras aos mais pobres e ao ter imposto aos mais ricos uma maior quota de 

responsabilidade no financiamento do Estado romano, e de através do lançamento dos censos ter 

alimentado a inveja e o crime ao disponibilizar uma lista com os rendimentos de todas as 

famílias romanas
16

. Assim, e sem qualquer assembleia reunida ou voto, Tarquínio assegurou 

para si o trono em Roma. Faltava só o confronto com o rei deposto. 

Sérvio Túlio apresentou-se rapidamente perante tal cenário, ouvindo Tarquínio clamar que o 

trono não poderia pertencer a um escravo e que ele se limitou a ocupar o lugar do seu Pai. A 

discussão levou a que facções de ambos os lados se envolvessem. Tarquínio acabou por expulsar 

Sérvio Túlio do Senado, empurrando-o pelas escadas abaixo, e regressando ao lugar que sempre 

considerou seu. Tito Lívio
17

 conta-nos que depois de cair das escadas, Túlio, ferido, acabou por 

dirigir-se a casa, já que os seus apoiantes tinham abandonado o lugar.  

O papel de Túlia ganha agora nova dimensão no relato de Lívio, já que, segundo este, a mulher 

de Tarquínio dirigiu-se rapidamente ao Fórum onde foi a primeira a tratar o novo rei por este 

título. Tarquínio acabou por ordenar-lhe que fosse para um local mais seguro e Túlia, a caminho 

de casa, acaba por cruzar-se com o corpo do seu Pai, Sérvio Túlio, prostrado na rua – já 

assassinado por um grupo enviado por Tarquínio em sua perseguição. Ao confrontar-se com esta 

imagem, Túlia ordena ao condutor da sua carruagem que não se desvie do corpo e o atropele, 

“arrastando parte do corpo e do sangue do pai até aos deuses de sua casa, ela própria manchada 

pelo sangue
18

”. Dion Cássio confirma este “golpe final” ao corpo do rei deposto dado pela sua 

filha, ainda que sem fazer grande alarido do mesmo: “Depois de abraçar o seu marido no 

                                                             
14 Idem, ibidem, 46.5 
15 Dionísio de Halicarnasso, História Antiga de Roma, Livro IV, 40.3 
16 Tito Lívio, op. cit., 47.9-12 
17 Idem, ibidem, 48.2 
18 Idem, ibidem, 48.7 
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Senado e de saudá-lo como novo rei, partiu para o palácio, levando a sua carruagem a passar 

pelo corpo do seu pai que se encontrava na rua.
19

” 

Este “crime revoltante e desumano” em que culminou o assalto ao poder, nas palavras de Tito 

Lívio, é visto por Dionísio de Halicarnaso de forma ligeiramente diferente e em maior detalhe. 

A começar pela questão de Tarquínio ser filho ou neto de Prisco, já que Dionísio avança com as 

contas que Lívio não faz. Depois de relatar os eventos que levaram ao casamento de Túlia com 

o Tarquínio “certo”, Dionísio vê-se obrigado a referir “Fabius [Pictor] e a denunciar a sua 

negligência na investigação cronológica dos eventos. Porque quando morre Arruns Tarquínio, 

ele comete não apenas um erro, ao declará-lo filho de Tarquínio Prisco, mas outro ao dizer que 

depois de morto foi enterrado pela sua Mãe, Tanaquil, que não poderia estar viva naquela altura 

(…). Quando Tarquínio [Prisco] morre, Tanaquil tinha 75 anos, e se juntarmos mais 40 anos 

(encontramos nos anais que Arruns morreu no 40º aniversário do reinado de Túlio), Tanaquil 

teria que ter 150 anos. Assim encontramos na história deste autor poucas provas de um inquérito 

aprofundado à procura da verdade
20

”.  

O relato de Dionísio é marcado pelo maior número de detalhes avançados do que no relato que 

se encontra em Tito Lívio, razão pela qual se encontram neste autor razões, discursos e 

explicações que não existem no historiador romano. Na extensão do período que analisamos, 

este maior número de detalhes ajuda o autor a aprofundar a análise à conspiração e os moldes 

como esta decorreu. A começar pelo acesso debate entre Tarquínio e Sérvio Túlio, quando o 

segundo descobre pela primeira vez as intenções do primeiro, que em Lívio não se encontra, e 

que serve para reforçar a dicotomia do confronto entre um líder democrático e o seu futuro 

sucessor, um tirano
21

. O debate acaba com a vitória incontestável dos argumentos de Túlio e o 

recuo de Tarquínio, que decide normalizar relações com o ainda rei, para evitar atrair atenções e 

para aguardar pelo momento mais apropriado para voltar a tentar o assalto ao poder. 

Também no desenrolar dos acontecimentos do dia em que Túlio é deposto e assassinado 

encontramos detalhes importantes que Lívio não apresenta. O historiador romano relata, como 

já referimos, que a mulher de Tarquínio apresentou-se no Fórum aquando do assalto de 

Tarquínio, mas que se colocou a caminho de casa quase imediatamente por ordem do novo rei. 

Já Dionísio mostra-nos outra coisa. “É impossível reteres o cargo enquanto Túlio estiver vivo 

                                                             
19 Dion Cassio, op. cit., 10.1 
20 Dionisio de Halicarnaso, Livro IV, 30.2-3 
21 O debate é marcado por um discurso poderoso de Túlio (34-37), onde defende a legitimidade popular. A dado passo, diz: “Se, 
contudo, não confias na força dos teus argumentos *legitimidade de sangue ao trono+ e ainda achas que não tenho qualquer 
direito a governar o Estado e que és um candidato mais apropriado, devias ter feito o seguinte: fazer uma investigação aos meus 
erros e enumerar os teus próprios feitos e depois desafiar-me para o julgamento dos nossos méritos. Nada disto fizeste. Mas, 
depois de tando tempo, como se tivesses acordado de uma longa bebedeira, apareces a acusar-me, e nem sequer o fazes onde 
deves. Não é aqui que deves apresentar as tuas acusações (...), devias ter-me informado antes para convocar uma assembleia de 
cidadãos onde podias acusar-me.”, in 35.2 



Filipe Paiva Cardoso – Maio 2013 

 
 

(...) envia alguns homens para o matar antes que ele chegue a casa
22

”, terá ordenado Túlia a 

Tarquínio ainda no Fórum, acrescenta Dionísio – aproveitando aqui para realçar o ónus do 

assalto ao poder em Túlia. Já o atropelamento do corpo do seu Pai, é relatado com menos 

violência explícita mas idêntico choque por este historiador. Ambos concordam porém que o 

nome da rua onde este atropelamento ocorreu, vicus Sceleratus ou rua da Infâmia, nasceu deste 

incidente. Diodoro Siculo, na rápida e breve descrição desta tomada do poder em Roma, ignora 

este passo, referindo apenas que Túlio levantou-se depois de atirado pelas escadas, acabando 

por ser assassinado mais tarde
23

.  

 

Os abusos que encheram o copo. 

Sem a aprovação do Senado ou do Povo, e tendo tomado o cargo pela força, Tarquínio, o 

Soberbo, sempre temeu pela reacção dos romanos ao seu reinado. Controlou este medo fazendo-

se rodear constantemente por guardas armados, avançando com uma purga entre os Senadores 

logo após a ascensão e recusando que Sérvio Túlio tivesse direito a uma cerimónia fúnebre. 

Num conjunto de detalhes que não se encontram em Tito Lívio, descobrimos segundo Dionisio 

de Halicarnasso que o novo rei temia que um funeral real a Sérvio Túlio servisse para instigar a 

população, que adorava aquele Soberano, contra si
24

, antes que pudesse consolidar o seu poder. 

O corpo do antigo rei acabou por ser levado pela mulher de Túlio em segredo para fora de 

Roma, onde foi enterrado. Um dia depois, esta matou-se.  

Os abusos de poder e o uso discricionário da força por parte de Tarquínio tornaram-no num 

soberano temido e odiado pelos romanos, segundo os relatos que consultámos, tendo no entanto 

sido suficientes para esmagar potenciais revoltas durante 25 anos. Conspirações houve, é certo, 

mas nunca com sucesso, sobretudo pelo temor que os romanos, mas também os latinos em 

geral, foram ganhando de Tarquínio. O uso e a prática do terror, aliás, não se limitava ao rei, 

mas também aos seus filhos, como iremos ver ao longo destas páginas.  

Tito Lívio mostra-nos que depois de mandar assassinar os senadores mais influentes, Tarquínio 

preferiu não nomear quaisquer substitutos, reduzindo substancialmente o total de senadores e, 

deste modo, a força destes. Além disso, centralizou em si a justiça nos casos mais importantes 

que assolaram a cidade “e sob esse pretexto tinha nas mãos o poder de mandar matar, banir ou 

multar, não apenas aqueles de quem ele suspeitava, mas também todos aqueles com quem ele 

via que não tinha nada a ganhar, a não ser apropriar-se dos seus bens”, reduzindo desta forma 

ainda mais o total de senadores
25

. Tarquínio, o Soberbo transformou assim em hábito “a prática 

                                                             
22 Dionísio de Halicarnaso, Livro 4, 39.2 
23 Diodoro Siculo, Histórias, Livro 10, 1.1 
24 Dionísio de Halicarnasso, op. cit., 40.5 
25 Tito Lívio, op. cit., 49.4-6 
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de matar os cidadãos mais abastados entre os romanos, avançando com falsas acusações de 

forma a apropriar-se dos seus bens”, acrescenta Diodoro Sículo
26

. A redução do Senado ao nada 

permitiu ao novo rei rasgar a tradição que ditava a consulta desta magistratura antes de decidir 

quaisquer assuntos, decidindo sozinho sobre a assinatura ou dissolução de “guerra, paz, tratados 

ou alianças, sem a aprovação do povo ou do Senado”. Acabou por aproximar-se bastante aos 

Latinos, para garantir algum tipo de protecção exterior ao seu reinado, tendo assinado acordos 

de hospitalidade e de afinidade com os principais líderes latinos.  

Para conhecer em maior detalhe a forma de actuação de Tarquínio no seu reinado somos 

obrigados, mais uma vez, a recorrer a Dionísio de Halicarnasso, já que Tito Lívio limita-se 

quase a uma postura de transmitir pouco mais do que o essencial. Assim, caso nos fixássemos 

apenas em Lívio para conhecer o tipo de tirano que se diz que foi Tarquínio, perderíamos 

informações relevantes como as que Dionísio nos apresenta. A guarda pessoal do rei, por 

exemplo, era composta por nativos e estrangeiros armados de espadas e lanças, que acampavam 

perto do palácio e acompanhavam o rei em todas as suas deslocações diárias. Ficávamos 

igualmente sem saber que Tarquínio reduziu ao mínimo as suas aparições públicas, decidindo 

quase sobre todos os assuntos públicos em casa rodeado apenas pelos amigos mais íntimos. 

Tarquínio tornou-se também menos acessível a quem procurasse ser recebido pelo rei, tratando 

mal os poucos que conseguiam uma audiência com ele. Por fim, um outro aspecto importante 

não salientado por Tito Lívio é-nos apresentado: É que se uns foram perseguidos e outros 

julgados, grande parte do Senado desapareceu neste período porque decidiu fugir de Roma. 

“Vendo a forma como estavam a ser processadas as acusações e as conspirações, muitos 

homens influentes decidiram, voluntariamente, abandonar a cidade ao tirano antes que fossem 

também injustamente acusados
27

.” Quanto aos senadores que permaneceram em Roma, a agora 

maioria que apoiou Tarquínio no seu assalto ao poder, depois de constatarem que as promessas 

do novo Rei foram vãs, “não tendo qualquer poder para prevenir o que estava a ocorrer, foram 

forçados a consentir o estado actual das coisas
28

”. 

O comportamento tirano do novo rei não afectou, contudo, apenas os patrícios de Roma. Os 

plebeus, já silenciados por verem que nem os Senadores conseguiam reagir ao déspota que 

tomou o poder, seguiram-se na lista de Tarquínio, que passo a passo retirou-lhes todos os 

direitos conquistados aquando do reinado de Sérvio Túlio. “As Lei de Túlio, pelas quais todos 

tinham direito a igual justiça e que os protegia de serem prejudicados pelos patrícios, como 

antes, nos contratos que estabeleciam, foram todas abolidas por Tarquínio, que nem deixou as 

tábuas onde as leis estavam escritas sobreviver, tendo ordenado a sua destruição”. 

Posteriormente, decidiu abolir as taxas de imposto progressivas mediante os rendimentos, “e 
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sempre que precisava de dinheiro, os cidadãos pobres contribuíam com o mesmo que os ricos. 

Esta medida arruinou grande parte dos plebeus”. Proibiu ainda que se reunissem quaisquer 

assembleias, mesmo as religiosas e de sacrifícios comuns, tendo também polvilhado a cidade de 

espiões, que apuravam tudo o que era dito e feito, sem nunca serem descobertos
29

. Detalhes 

relevantes que nos escapariam se nos limitássemos à versão de Tito Lívio do reinado em causa. 

Um relato que é comum a ambos os historiadores em que agora estamos focados prende-se com 

a utilização dos romanos desocupados para um sem-número de obras públicas levadas a cabo 

nestes 25 anos de tirania. Não satisfeito com o ataque já feito aos plebeus, Tarquínio acabou por 

dividi-los em dois grupos: os que eram leais e estavam preparados para a guerra e os restantes. 

A estes restantes coube um regime de escravatura na própria cidade: “Como acreditava que os 

monarcas estavam mais expostos ao perigo quando os piores e mais necessitados cidadãos 

vivem sem qualquer ocupação, e como estava desejoso de terminar as obras lançadas pelo seu 

avô (…) todos os pobres foram alocados a estas missões, recebendo em troca não mais que uma 

soma moderada de grão. Alguns ficaram encarregues de partir pedra, outros de cortar madeira, 

conduzir os vagões com estes materiais e outros de carregar os materiais às costas, enquanto 

alguns escavavam debaixo de terra o saneamento (…). O povo, esgotado por todos estes 

trabalhos, não tinha qualquer descanso, a tal ponto que os patrícios, vendo o que sofriam, até 

agradeceram não ter tal destino, e esqueceram-se das suas próprias misérias.” Condenar a 

população à quase escravidão serviu assim para também anestesiar ainda mais as elites. 

Estes abusos aos cidadãos mais enfraquecidos terão começado já depois da conquista de Gabii 

pelas forças de Tarquínio, segundo nos detalha Tito Lívio, que acrescenta que muitos também 

foram enviados para fundar novas colónias perto das fronteiras de Roma, nomeadamente Signia 

[no Vale de Sacco] e Circeii [Monte Circello]. A primeira, segundo Dionísio, terá sido no 

entanto fundada por acaso, com os soldados a transformarem um acampamento normal numa 

cidade ao longo do tempo.  

Prender e matar os “mais influentes senadores e outros cidadãos, executando publicamente 

aqueles que conseguia reunir provas para acusar, e outros secretamente”, é como Dion Cássio 

inicia a sua abordagem aos abusos de Tarquínio, realçando que o tirano “não destruiu apenas os 

seguidores de Túlio, mas também aqueles que com ele cooperaram para obter o poder real, e 

assim retirou do caminho os mais poderosos elementos entre os senadores e cavaleiros”. 

Acreditando ser odiado por Roma inteira, prossegue o autor, não nomeou quaisquer substitutos, 

vetou o Senado ao total esquecimento, diz-nos Cássio, confirmando o já antes relatado por 

Dionísio e Tito Lívio. “Ele até convocava o Senado, mas não era para pedir apoio na 

administração de assuntos importantes, era antes para que percebessem [os senadores] o quão 
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poucos eram.” Depois, diz-nos também Cássio, Soberbo passou a decidir quase tudo sozinho, 

tornou-se de acesso bastante difícil e “ele e os seus filhos adoptaram uma atitude tirânica face a 

toda a gente
30

”. Como Tito Lívio e Halicarnasso já tinham deixado a ideia, Cássio confirma 

também que o passo seguinte de Tarquínio foi assegurar o apoio do exterior à sua monarquia.  

  

A Aliança Latina. 

É sensivelmente a partir da descrição da relação entre Tarquínio e os aliados Latinos, e nos 

episódios subsequentes, que as versões de Tito Lívio e de Dionisío de Halicarnasso, as duas 

mais abrangentes sobre o tema, começam a distanciar-se um pouco mais do que a mera maior 

dedicação aos detalhes e discursos de Dionisío que já antes alertámos.  

Nas palavras de Tito Lívio, Tarquínio convocou os principais líderes dos latinos para 

conferenciar sobre “assuntos em comum” em Ferentina. Lá chegados, o rei romano optou por 

não se apresentar de imediato perante os restantes líderes que tinha convocado, fazendo-os 

esperar pelo final do dia até se dignar a vê-los. Turnos Herdonius, da Aricia, foi o latino que 

mais se sentiu insultado por esta atitude, sobretudo por se tratar de um monarca em quem nem o 

próprio povo confiava. “Mas se os seus próprios conterrâneos estão insatisfeitos com ele (ao ver 

que estão a ser chacinados um atrás do outro, obrigados ao exílio e privados das suas 

propriedades), terão os latinos melhores perspectivas?” chega a questionar os restantes líderes 

ali reunidos
31

. Tarquínio juntou-se aos seus convidados precisamente nesta altura, tendo ouvido 

a maioria do discurso de Turnos e justificando o atraso por ter sido escolhido como árbitro num 

conflito entre um Pai e o seu filho. Acaba por adiar para o dia seguinte a reunião dos latinos. A 

noite foi aproveitada para vingar-se de Turnos e afastar este potencial problema.  

“Tarquínio, tendo sentido mais as palavras [de Turnus] do que aparentava, começou a planear a 

sua morte imediatamente, de modo a que inspirasse também nos Latinos o mesmo terror com 

que esmagou o espírito dos seus súbditos em casa.” Tarquínio decidiu então avançar com um 

plano para denegrir e acusar Turnus de querer não só matá-lo mas também aos restantes líderes 

latinos, tomando as rédeas da aliança dessa forma. Para o fazer, bastou subornar um criado de 

Turnus para que este deixasse que colocassem várias armas no alojamento de Turnus. Pela 

madrugada dessa noite, Tarquínio convocou todos os líderes latinos e deu-lhes conta que tinha 

descoberto um plano de Turnus para tomar o poder, convidando-os a irem ao alojamento deste e 

constatar a honestidade das acusações: “Quando as espadas, que estavam escondidas, surgiram 

de todas as partes do alojamento, então a acusação pareceu correcta e Turnus foi rapidamente 

aprisionado (...) com as espadas expostas perante os latinos, levantou-se uma tal onda de ódio 
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contra ele [Turnus] que, sem sequer poder defender-se, foi atirado para a reserva de água de 

Ferentina e apedrejado até morrer afogado.
32

” Esta reacção, tal como esperado, incutiu o medo 

nos latinos que, percebendo o preço de opor-se a Tarquínio, deram-lhe a chefia da aliança. 

Para conhecer mais sobre Turnus e este assalto ao poder na aliança Latina é preciso olhar para o 

que Dionísio nos deixou relatado. É que a nosso ver Tito Lívio deixa de fora alguns pormenores 

relevantes (ou Dionisio acrescenta detalhes relevantes, conforme a perspectiva que preferirmos) 

para o entendimento da resistência de Turnus a Tarquínio, além de salientar outros que mostram 

uma história ligeiramente diferente. Dionísio refere que o rei romano apenas “no dia seguinte” 

ao marcado é que se apresentou aos outros líderes latinos, relatando ainda um pesado confronto 

entre Tarquínio e Turnus que, na versão de Lívio, não existe.  

Segundo Dionísio, o ascendente do rei romano sobre os latinos começou muito antes da reunião 

entre os aliados, já que conquistou “a amizade dos mais ilustres e poderosos homens de toda a 

nação latina
33

” ao dar a sua filha em casamento a Octavius Mamilius, suposto descendente de 

Ulisses e Circe. Foi a partir deste que convocou a reunião dos aliados e foi também Mamilius 

que anunciou aos restantes chefes presentes que Tarquínio estava atrasado e que só no dia 

seguinte seria possível uma reunião entre todos. A explosão de Turnus ocorre assim apenas 

aquando dessa reunião oficial e não antes, como ressalta da exposição de Lívio. “Depois de 

fundamentar a sua pretensão [supremacia sobre a aliança latina], prometendo trazer grandes 

vantagens às cidades que continuassem a relação de amizade com Roma, tentou persuadi-los a 

juntarem-se numa expedição contra os Sabinos.” Foi depois de Tarquínio usar a palavra na 

assembleia de chefes dos latinos que Turnus, na mesma sede, respondeu à letra a Soberbo. 

Criticou a pretensão de Tarquínio em ser o líder de toda a aliança, recomendou aos restantes 

chefes que recusassem a mesma e ainda recordou “as coisas que ele [Tarquínio] fez para 

garantir para si próprio a soberania sobre os romanos. Depois de enumerar muitas das terríveis 

acusações contra ele, terminou informando-os que Tarquínio nem sequer tinha chegado a Rei de 

Roma seguindo as leis, como os anteriores reis, mas pela força das armas e violência e que, ao 

estabelecer uma tirania, condenou cidadãos à morte, baniu outros e retirou as propriedades a 

outros, tirando a todos a liberdade de expressão e de acção”. Em resumo, “seria um acto de 

loucura esperar alguma coisa de positiva e benéfica de um homem vil por natureza e esperar que 

um homem que nao poupou nem os mais próximos em sangue e amizade fosse poupar aqueles 

que são estrangeiros
34

”. 

Confrontado com tudo isto, Tarquínio terá então pedido um adiamento até ao dia seguinte para 

preparar a sua defesa perante a assembleia dos latinos. Reunido com os seus conselheiros pela 
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noite fora, Tarquínio ouviu as várias maneiras que lhe eram sugeridas de se defender das 

acusações. Contudo, o monarca desenhou ele próprio um outro plano, ainda hoje muito utilizado 

diga-se: “Em vez de rebater as acusações, decide destruir o acusador.
35

” O estratagema descrito 

por Tito Lívio, das armas escondidas, repete-se. No dia seguinte, reunidos novamente na 

assembleia, Tarquínio apresenta porém um outro argumento contra Turnus, ainda antes de 

denunciar a sua suposta traição. Aqui voltamos à filha de Tarquínio e a Mamilius.  

Soberbo perante todos os aliados decide então contar que ainda antes de ter optado por 

Mamilius, Turnus validou todas as acções do rei romano na ascensão ao poder, procurando 

dessa forma reforçar as hipóteses de ser ele o escolhido para a mão da filha de Tarquinio. 

“Como foi considerado imerecedor de tal casamento (...) o ressentimento leva-o agora a acusar-

me.
36

” Abalando desta forma a credibilidade de Turnus, Tarquinio avança de seguida para a 

estocada final: alerta os conselheiros que um perigo real pende sobre a cabeça de todos, pois 

“uma conspiração está ser preparada por este demagogo contra vocês, chefes das vossas 

cidades”. De seguida conta que teve informação que Turnus tem uma série de armas escondidas 

nos seus aposentos, com o resto da história contada por Lívio a repetir-se. Contudo, o castigo 

que cai sobre Turnos, segundo Dionisio é diferente daquele relatado por Lívio, já que aqui o 

latino acaba “atirado para um buraco e prontamente enterrado vivo”.  

Em qualquer um dos casos, foi por denunciar uma falsa conspiração de Turnus contra os chefes 

latinos, e por supostamente salvá-los da mesma, que Tarquínio reforçou muito o ascendente 

sobre a aliança, sendo nomeado líder da mesma. As diferenças existentes entre os relatos não 

diferem assim tanto no conteúdo, mas mais na forma – ainda que nos pareça de alguma forma 

relevante não só o acrescento de Dionísio sobre o ataque à credibilidade de Turnus, mas também 

a mudança no castigo final que lhe é reservado, apedrejado e afogado ou enterrado vivo. 

 

A arte da guerra. 

A ideia que nos sobressai do episódio da aliança com os latinos que em cima descrevemos, 

mostra-nos que as fontes trabalham a ideia que querem transmitir do último rei de Roma não 

apenas através da sua relação com os próprios romanos, mas também com os seus aliados. Além 

disso, como veremos de seguida, também a estratégia de guerra que é atribuída a Tarquínio fica 

longe dos ideias teóricos de Roma, já que este é apresentado como usando tácticas “de forma 

alguma romanas
37

”, ainda que se reconheça algum mérito nas suas conquistas. “Teria igualado 

os seus predecessores nessa arte [guerra], não tivesse a sua actuação noutros campos denegrido 
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os seus méritos neste capítulo”, desabafa mesmo Tito Lívio. Mas regressando ao uso por 

Tarquínio de tácticas “de forma alguma romanas”, o autor refere-se em concreto à tomada de 

Gabii, conseguida durante o seu reinado.  

Segundo Lívio, depois de Tarquínio ter tentado tomar de assalto Gabii, sem sucesso, optou por 

uma estratégia de fraude, recorrendo para isso ao seu filho, Sextus. Em breves palavras, 

Tarquínio pediu ao filho que fingisse o ter atraiçoado por recear o seu comportamento tirânico e 

a sua crueldade, que agora se revelava contra a própria descendência. Assim, Sextus apresentou-

se junto dos Gabii pedindo asilo. Este estado acabou por acolher Sextus, já que via nesta 

desserção uma oportunidade de afastar a guerra das suas muralhas e levá-las até às muralhas de 

Tarquínio. Sextus acabou por oferecer-se para ajudar o esforço de guerra contra Roma dos que o 

acolheram, já que conhecia as fraquezas do exército romano, assegurando uma série de vitórias 

que lhe valeram a subida na consideração das elites locais. “Quando notou que já tinha apoios 

suficientes em Gabii para que as suas decisões fossem acatadas” quase sem oposição, Sextus 

contactou o seu pai através de um mensageiro, que perguntou ao rei romano o que deveria ser 

feito agora. Sem responder verbalmente, Tarquínio recebeu o mensageiro no seu jardim e 

limitou-se a cortar a cabeça a algumas flores (papoilas) como resposta. Assim que o mensageiro 

relatou a Sextus o comportamento do seu pai, este percebeu a mensagem e avançou com o 

plano: “Condenou à morte as personalidades mais eminentes da cidade, ora acusando-os perante 

o povo ora aproveitando a sua pouca popularidade junto do mesmo. Muitos foram executados 

publicamente e outros, cujas acusações teriam mais dificuldade em obter apoio, foram mortos 

secretamente. (...) As suas propriedades foram redistribuídas pelo povo. Pelo poder da 

corrupção, saque e de apoios privados resultantes dessa redistribuição (...) o estado de Gabii, já 

destituído de conselho ou assistência, foi entregue sem resistência a Roma
38

.” 

Em traços gerais, este é o relato que Tito Lívio nos apresenta sobre a tomada de Gabii pelos 

romanos. Para ter acesso a mais detalhes, é preciso não só recorrer a Dionisio de Halicarnasso, 

mas também a Dion Cassio que, apesar de ser mais breve no relato deste episódio, apresenta 

alguns detalhes diferentes, acrescentando a forma como alguma da elite de Gabii “desapareceu” 

do mapa por ordem de Sextus. Assim, olhando para os escritos de Cassio, é-nos apontado que 

Sextus não só subornou o povo com as riquezas de que se foi apropriando em Gabii, como 

também já levava consigo muitas riquezas quando “dessertou”. Chegando a general, conta-nos o 

historiador, e depois de Tarquínio cortar a cabeça às papoilas, avançou então com o ataque às 

elites, de forma pública ou secretamente, residindo aqui o grande acrescento de Dion Cassio 
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face a Lívio: “Alguns secretamente através de veneno, outros à mão de alegados assaltantes e 

outros julgados publicamente depois de acusados de manterem contactos com o seu pai.
39

”  

Ao confrontar estas duas versões da tomada de Gabii com a de Dionísio de Halicarnasso, há 

duas grandes diferenças que se notam imediatamente, ambas relacionadas com Sextus que, 

segundo Lívio, “é o mais novo” dos filhos de Tarquínio e, para Dionísio, é “o mais velho”. Além 

deste pormenor, que serve para nos relembrar mais uma vez que estes historiadores escrevem 

bem depois da época em questão, temos também uma discrepância sobre de quem parte a ideia 

desta estratégia. É que se Cassio e Tito Lívio concordam que foi de Tarquínio, Dionísio não 

hesita em colocar o ónus em Sextus, quiçá por já estar interessado em montar a imagem do filho 

mais novo do tirano de Roma. Dionísio mais uma vez é mais pormenorizado no seu relato, 

acrescentando que antes da deserção de Sextus, este foi enviando amigos seus para aquele 

estado, não só apresentando-se como dessertores mas já pré-anunciando a deserção do próprio 

filho do rei de Roma. Depois de Gabii comprometer-se a aceitar Sextus, este pôs-se então a 

caminho, carregado não só com prata e ouro, mas também “com grande parte dos amigos e 

clientelas”, o que lhe criou desde logo uma enorme base de apoio para a futura tomada da 

cidade, diz-nos Dionísio
40

. Em relação à sua ascensão entre os exércitos de Gabii, Dionísio 

acrescenta que todas as vitórias de Sextus nas campanhas contra Roma só ocorreram porque o 

seu Pai sabia de antemão onde este iria estar em campanha, facilitando assim as suas vitórias. 

 “Depois de provar ser um excelente general e amigo [de Gabii] – e de vários subornos – foi 

promovido a Comandante Supremo”, remata Dionísio. Segue-se novamente o episódio do 

mensageiro e do corte das papoilas, com Dionísio a interpretá-lo por nós – “parece-me que 

imitou o pensamento de Thrasybulus”, o tirano de Mileto que, segundo Heródoto
41

, quando um 

mensageiro do seu aliado de Corinto lhe pediu conselho, cortou o trigo mais alto de um campo, 

querendo com isto dizer que era hora de acabar com as mais altas figuras de Corinto. 

Percebendo o que o seu pai queria dizer com o corte das papoilas, Sextus convocou uma 

assembleia do povo e, em mais uma diferença face aos outros relatos, e em vez de acusar as 

elites de estarem em conluio com Tarquínio, avançou que estas estavam antes a preparar-se para 

o capturar e entregar ao rei de Roma, razão pela qual tinha decidido abdicar do seu cargo, antes 

que alguma desgraça se abatesse sobre ele
42

. O povo rapidamente assume o lado de Sextus e dá-

se o descalabro das elites locais, um dos quais acaba apedrejado depois da descoberta de umas 

cartas em sua casa, ardilosamente lá colocadas por pessoas próximas a Sextus depois de 

subornarem os criados, supostamente provando contactos entre o acusado e Soberbo.  

                                                             
39 Dion Cássio, op. cit., 10.7  
40 Dionísio de Halicarnasso, op. cit., 55.3  
41 Heródoto, Histórias, 5.92  
42 Dionísio de Halicarnasso, op. cit., 56.4 
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O perfil e a personalidade de Sextus começam assim a ser trabalhados por Dionísio muito antes 

dos seus colegas historiadores, sendo quase impossível não notar a colagem de Sextus às 

estratégias do seu Pai, já que este episódio em Gabii descrito por Dionísio é, salvo as 

adaptações, uma cópia do que ocorreu na reunião dos latinos. Depois de tomado este Estado, e 

quiçá pelo riscos que correu, é Sextus que fica a governar Gabii, concordam todas as fontes.    

 

Bruto, Apolo e a Mãe da Humanidade 

Para mergulharmos na grande razão apontada por todas as fontes para a queda em desgraça de 

Tarquínio, ou a gota que fez o copo de água romano transbordar, precisamos de introduzir agora 

a figura de Lúcio Tarquínio Bruto, sobrinho de Soberbo, que segundo as fontes consultadas 

optou pela dissimulação como estratégia de sobrevivência. “Ao ouvir que os homens mais 

influentes da cidade, incluindo o seu irmão, foram mortos pelo seu tio, resolveu não deixar o seu 

intelecto transparecer, para não ser receado pelo rei (…) optando assim por parecer um tolo
43

”, 

conta-nos Tito Lívio, assim como Dion Cássio: “Temendo pela sua vida, fingiu ser estúpido para 

se proteger”
44

. Também Dionísio confirma esta opção de Bruto, salientando porém o importante 

pormenor de que o pai deste romano era “Marcus Junius, descendente de um dos colonos que 

veio com Eneias
45

”. 

Esta ligação a Eneias, assim como o papel que Lúcio Bruto irá agora desempenhar nos 

diferentes relatos sobre a queda de Soberbo e da monarquia romana, vão servir para os autores 

reforçarem ainda mais a justiça da queda do último rei de Roma, validada aliás pelos próprios 

deuses como veremos já de seguida. Uma preparação de terreno que, em Tito Lívio, começa 

logo na apresentação deste sobrinho do tirano quando, num entre vírgulas, comenta que por 

fingir-se pouco inteligente ganhou o cognome de Bruto, “debaixo do qual se escondeu o génio 

que iria libertar Roma quando chegasse a hora certa
46

”.  

Confrontado com uma praga que estava a reclamar a vida de muitos jovens romanos, conta-nos 

Dionísio, Tarquínio decidiu enviar dois dos seus filhos a Delfos, para consultar o deus Apolo 

sobre como combater a epidemia. Bruto acabou por ser enviado na mesma delegação, não tanto 

para ajudar mas sobretudo “a pedido dos rapazes [filhos de Tarquínio] que queriam ter alguém 

de quem rir e gozar
47

” na viagem. É no relato desta viagem, e sobretudo sobre os auspícios 

ouvidos em Delfos, que podemos apontar o grande virar de página da monarquia de Tarquínio.  

                                                             
43 Tito Lívio, op. cit., 56.7 
44 Dion Cássio, op. cit., 11.1 
45 Dionisio de Halicarnasso, op. cit., 68.1 
46 Tito Lívio, op. cit.,56.8 
47 Dionísio de Halicarnasso, op. cit., 69.2 
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Enviados para saber como afastar uma peste da cidade, os filhos de Tarquínio acabam por 

inquirir o oráculo sobre qual deles irá suceder ao pai como regente de Roma – a inversão de 

valores é evidente: estão mais preocupados com a sucessão do que com os romanos. Em termos 

literários, o acto que se segue, enquanto prova da importância do respeito a Roma, está muito 

bem arquitectada, sobretudo por Dionísio de Halicarnasso. Ora depois de perguntarem ao deus 

quem irá suceder a Tarquínio, Apolo responde: “O primeiro que beijar a sua Mãe.” Os filhos do 

tirano acabam por concordar em beijar a mãe ao mesmo tempo, assim que chegassem a Roma, 

para assegurar que ambos dividiriam o reino entre si – excluindo então o terceiro irmão, Sextus, 

da disputa. Mas Bruto, o falso burro, “percebendo o que o deus queria dizer, assim que chegou a 

Itália, caiu ao chão e beijou a terra, olhando para ela como a Mãe de toda a Humanidade.”  Mais 

tarde, Bruto acabará por liderar Roma, confirmando o presságio divino. De salientar que não é 

seguramente por acaso que, neste detalhe, todos os autores concordam
48

. Bruto, ao beijar itália, 

beijou a “mãe de toda a humanidade” ou “de todos os mortais”, entenda-se da “Civilização”. A 

importância da ideia é assim reforçada nesta rara coincidência entre os relatos estudados.  

  

Lucrécia 

O fim do reinado de Tarquínio, o Soberbo, ficou sobretudo associado à violação de Lucrécia, 

mulher de um sobrinho do tirano, Lúcio Colatino, episódio a que nos vamos concentrar nesta 

parte final do trabalho, sendo que este ocorre na cronologia seguida pelos autores estudados 

imediatamente depois da leitura correcta que Bruto fez do recado de Apolo, como se este se 

tivesse tratado de uma aprovação divina em relação à queda de Tarquínio. Também aqui vamos 

encontrar diferenças entre os relatos de Tito Lívio e Dionísio de Halicarnasso que, dada a 

importância do episódio na mitologia e na identidade dos romanos, ainda que no fundo não 

tenha sido mais do que uma gota num copo já a transbordar, são de especial relevância.  

Tudo começa, para Tito Lívio, por culpa dos abusos de Tarquínio, que, com Roma “exausta de 

dinheiro, pela magnificiência das suas obras públicas”, mas também com vontade de 

“enriquecer mais” e desejoso de obter uma larga quantia com a qual pudesse acalmar “os seus 

súbditos que, além da sua tirania, estavam cansados de um governante que os obrigou a 

trabalhos dignos de escravos”, decidiu tomar Ardea de assalto, ainda que sem sucesso. O 

exército acabou por montar um cerco a Ardea, dando origem a uma guerra “mais entediante do 

que violenta”. Durante o cerco, os “jovens príncipes” – entenda-se, os filhos de Tarquínio – 

conseguiam licenças mais facilmente que os soldados, dedicando-se por isso “a banquetes e 

entretenimentos” vários. Um dia, diz-nos Lívio, “enquanto bebiam na tenda de Sextus 

Tarquínio, onde estava também Colatino”, as mulheres de cada um acabaram por vir à conversa. 

                                                             
48 Comparar as passagens em Dionísio (69.4), Tito Lívio (56.12) e Dion Cássio (11-12) 
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Depois de todos elogiarem “exageradamente” a sua própria mulher, ergueu-se uma discussão 

sobre qual seria a melhor. “Lucrécia excede-as todas. Assim, se temos ainda algum vigor dos 

jovens, vamos montar os nossos cavalos e examinar o comportamento das nossas mulheres; 

deve ser satisfatório para todas, encontrar os olhos do marido sem estarem à espera”, desafiou o 

sobrinho de Tarquínio.” Aquecidos pelo vinho, realça ainda Lívio, puseram-se a caminho de 

Roma, de onde posteriormente partiram para Collatia, “onde encontraram Lucrécia” que, ao 

contrário das mulheres dos filhos de Soberbo, “que viram em luxuosos entretenimentos com os 

seus iguais”, se encontrava a trabalhar lã junto das suas empregadas
49

.  

Não fosse este contraste entre o que as mulheres de cada um estavam a fazer já suficiente para 

nos desenhar a diferença entre Lucrécia e as outras, como Tito Lívio ainda o faz questão de 

sublinhar ao relatar de imediato que Lucrécia obteve assim a vitória “do concurso” lançado 

pelos homens, acrescentando que ela “os recebeu gentilemente”, já que o seu marido, orgulhoso 

da vitória, convidou os princípes para sua casa. Uma vitória que não poderia ter sido mais 

amarga: “Logo ali, uma paixão violenta por violar Lucrécia assaltou Sextus Tarquínio; tanto a 

sua beleza, como a sua comprovada pureza, agiram como incentivos
50

.” 

Sobre o cruzamento entre Sexto e Lucrécia, Dionísio de Halicarnasso apresenta contudo uma 

versão distinta da de Tito Lívio, ainda que na génese da mesma também faça questão de colocar 

a ganância de Tarquínio. Voltamos ao cerco de Ardea, “cidade abastada” e por isso no radar do 

tirano de Roma, que decidiu impor-lhe um cerco. Nesta altura, segundo Dionísio, também os 

romanos são apresentados como já completamente fartos do seu rei, mas este autor culpa esta 

insatisfação não no regime de quase-escravatura imposto por Soberbo, mas pela “fadiga 

acumulada” nos soldados pelo prolongar da guerra contra Ardea e, quanto aos habitantes de 

Roma, por estarem a ser constantemente sugados por “impostos de guerra”, a um ponto que, 

diz-nos Dionísio, “estavam prontos para se revoltar se a ocasião se apresentasse
51

”, confirmando 

assim que bastava apenas uma pequena gota para Roma se elevar contra o seu tirano.  

Ao contrário de Lívio, porém, Dionísio de Halicarnasso não apresenta qualquer tipo de banquete 

onde os princípes e Colatino se tenham dedicado a debater qual das suas mulheres é a melhor, 

relatando algo bem diferente: “Sextus, enviado pelo pai a uma cidade chamada Collatia para 

realizar alguns serviços militares, ficou na casa do seu familiar, Lúcio Colatino [eram primos]. 

(…) Acontece que Colatino, na altura, estava no acampamento [cerco a Ardea], mas a sua 

mulher, filha de Lucrécio, homem distinto, recebeu-o com cordialidade e amizade
52

.” Lucrécia é 

então descrita por Dionísio como uma “matrona que excedia todas as mulheres romanas em 

beleza e em virtude”. Alea jacta est.  

                                                             
49 Tito Lívio, op. cit., 57.2-9 
50 Idem, ibidem, 57.10 
51 Dionísio de Halicarnasso, op. cit., 64.1 
52 Idem, ibidem, 64.4 
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Para Lívio, os dados só acabariam de rolar uns dias depois, quando Sextus, dias depois da 

competição entre mulheres dirigiu-se a Collatia sem o conhecimento de Colatino. “Ali, depois 

de gentilmente recebido” e depois de o “conduzirem ao quarto de hóspedes”, o filho de 

Soberbo, “a arder em paixão” e depois de confirmar que podia avançar, dirigiu-se ao quarto de 

Lucrécia onde, “com uma espada nua e com a mão esquerda a pressionar o peito da mulher”, e 

disse-lhe: “Silêncio, Lucrécia; Sou Sextus Tarquínio; tenho uma espada na mão; morres se 

pronunciares uma palavra.” Depois de a tentar convencer a deitar-se com ele e de perceber o 

não de Lucrécia era irredutível, “juntou a ameaça da desonra à ameaça da morte”, explicando-

lhe que se não cedesse, mataria também um escravo, que colocaria no quarto, para que Lucrécia 

ficasse para sempre associada a “um adúlterio infâme”. Acabou por levar a melhor e logo de 

seguida partiu de Collatia, depois de ter vencido “a sua castidade inflexível” e “exultante por ter 

triunfado sobre a honra de uma senhora, Lucrécia
53

”.  Perante tal infortúnio, Lucrécia apressou-

se a enviar o mesmo mensageiro a Roma e a Ardea, pedindo ao pai e ao marido que regressasem 

a casa assim que possível, trazendo cada um, um amigo da maior confiança. 

Já em Dionísio de Halicarnasso, os dados acabam de rolar ainda na mesma noite em que Sextus 

se encontrou na casa de Lucrécia, depois de enviado pelo pai para Collatia, isto porque a 

atracção doentia de Sextus pela romana já vinha de trás: “Já há muito tempo que alimentava este 

desejo, sempre que visitava o seu familiar [Colatino], e pensou que agora tinha a oportunidade.” 

Depois de jantar, e de ir para o quarto de hóspedes, esperou então que toda a casa tivesse a 

dormir e dirigiu-se ao quarto da mulher do seu primo. Aqui, a conversa com Lucrécia distancia-

se bastante da que nos é relatada por Tito Lívio. “Tens duas hipóteses: morrer em desonra ou 

viver em felicidade. [Pois] Se consentires gratificar-me, faço de ti minha esposa e reinarás 

comigo a cidade que o meu pai me cedeu e, depois da morte dele, sobre os romanos, os latinos, 

os tirrenos e todas as outras nações, porque eu sei que vou suceder ao reinado do meu pai. Se, 

pelo contrário, resistires graças ao desejo de preservar a tua virtude, mato-te e depois um dos 

teus escravos, deitando-vos juntos de seguida, para depois dizer que te apanhei a comportares-te 

mal com o escravo e que vos matei para vingar a desonra do meu primo
54

.” 

Temos assim em Dionísio um relato bem mais elaborado e, sem dúvida, pensado pelo 

historiador que, ao contrário de Tito Lívio, procura exaltar ainda mais a figura de Lucrécia, ao 

“oferecer-lhe” uma possível saída da situação em que se encontrava, uma saída que, aliás, passa 

por ser rainha de Roma. Sem o dizer, Dionísio está a passar-nos a ideia de que não seria 

qualquer mulher a recusar esta proposta. Claro que Lucrécia recusa, não sem antes evitar a 

ameaça da desonra: aceita deitar-se com Sextus, “para evitar a ignomínia da morte com que ele 

a ameaçou”, mas logo na manhã seguinte faz-se à estrada a caminho de Roma. 

                                                             
53 Tito Lívio, op. cit., 58.1-5 
54 Dionísio de Halicarnasso, op. cit., 65.1-3 
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Vemos assim que também há já substancais diferenças na forma como Lucrécia vai denunciar o 

que Sextus lhe fez. Com Tito Lívio, o seu pai e marido, depois de contactados pelo mensageiro, 

rapidamente se colocam a caminho de casa. Lucrécio, o pai, com Publius Valerius, Colatino com 

Lúcio Bruto. “Os vestígios de outro homem estão na tua cama, Colatino. Mas só o corpo foi 

violado, a mente está inocente; a morte será a minha testemunha. Mas, dá-me as tuas mãos e a 

tua honra, promete-me que o adúltero não sairá impune. Foi Sextus Tarquínio
55

.” Assim 

denuncia toda a situação Lucrécia ao seu pai e marido para depois, indiferente aos apelos de 

ambos, decretar: “Apesar de me absolver de culpa, não me isento de castigo; nem deverá 

nenhuma mulher sobreviver a uma desonra pelo exemplo de Lucrécia.” Dito isto, afunda uma 

faca no coração e tira a própria vida.  

Apesar da cena dramática desenhada por Lívio, também aqui Dionísio de Halicarnasso 

consegue levar os seus leitores a todo um outro patamar: Sem falar com ninguém, Lucrécia sai 

de casa, mete-se numa carruagem, e vai o mais rápido possível para Roma. Lá chegada, dirige-

se a casa de seu pai, que recebia na altura alguns amigos, atira-se a seus pés e, agarrada aos seus 

joelhos, implora-lhe que se vingue do seu destino. Sem perceber o que se passa, o pai pede que 

lhe conte tudo o que se passou. “Ouvirás o meu infortúnio em breve, mas primeiro satisfaz-me 

este favor que te peço. Chama o maior número de amigos e familiares que conseguires, para que 

todos saibam por mim, vítima de terríveis males, em vez de por outros
56

.” Reunidos todos os 

amigos e familiares, Lucrécia revelou os acontecimentos da noite anterior, espetando depois 

uma adaga no coração à frente de todos. O horror é total. 

“Esta cena dramática chocou os romanos presentes com tanto horror e compaixão que todos 

gritaram a uma só voz que preferiam morrer mil vezes em defesa da sua liberdade que sofrer os 

abusos cometidos por tiranos
57

”, sentencia depois Dionísio de Halicarnasso. Idêntica conclusão 

da história extrai Tito Lívio, mas centrando toda a explosão da fúria contra o tirano em Bruto, 

que em casa de Lucrécia assistiu ao suicídio, já que acompanhava Colatino: “Por este sangue, 

mais puro antes da tirania o poluir, prometo e chamo-vos, oh deuses, para que testemunhem o 

meu juramento, vou perseguir Tarquínio, o Soberbo, a sua malvada mulher e toda a sua raça, 

com fogo, espada e quaisquer outros meios ao meu alcance; nem nunca mais eu sofra que eles 

ou outros quaisquer reinem sobre Roma
58

”. 

Lucrécia, apresentada não só como a mulher exemplar de Roma, “a mais bela entre todas” e 

como o expoente máximo de todas as virtudes, é assim a gota no copo de água que, para os 

autores, precipita a revolução dos romanos contra Tarquínio e contra a monarquia. Os episódios 

seguintes ao suicídio de Lucrécia são todos eles de um renascimento democrático em Roma, 
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57 Idem, ibidem, 67.2 
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espoletados pela raiva que toda a Roma acaba por sentir pela violação da mulher mais 

respeitada da região por mero capricho do filho do rei. Em pouco tempo, Soberbo é votado ao 

exílio e a República começa a ver as suas primeiras instituições e ideias a nascer: um governo 

liderado por dois cônsules, dizem-nos estes historiadores, nasceu muito pouco tempo depois – 

“os governantes serão menos arrogantes quando o poder estiver dividido por dois, cada um com 

a mesma autoridade” –, tal como a lógica de limitar os mandatos a um ano – “não permitam que 

as mesmas pessoas liderem para toda a vida (pois uma magistratura ilimitada no tempo e sem 

necessidade de prestar contas produz a tirania), mas limitem o poder dos magistrados a um ano, 

como os atenienses
59

”. Ambas as ideias, conta-nos Dionísio, foram avançadas por Bruto, que 

viria a ser o primeiro cônsul romano.  

“Podem datar a origem da liberdade a este período, porque a autoridade consular, mais do que 

os poderes, foi limitada a um ano”, conclui por seu turno Tito Lívio, que atribui ainda a Bruto a 

“imposição de um juramento aos romanos (…) de que jamais irão aceitar um Rei em Roma
60

”.  
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Conclusão 

O estudo das diferentes fontes sobre a queda da monarquia romana, assim como a análise 

comparada das mesmas, permitiu-nos ao longo deste trabalho evidenciar um rol de factos, 

detalhes, pormenores e discursos que respondem sem margem para dúvidas à questão que nos 

lançou neste trabalho. É-nos agora evidente que a história da queda de Tarquínio, o Soberbo não 

só é muito mais do que o relato que Tito Lívio nos apresenta, como também que a importância 

da violação de Lucrécia, apesar de ser um dos episódios mais relevantes de toda a mitologia de 

Roma, em termos meramente históricos acaba por ser apresentado como o simples detonador 

que leva os romanos finalmente a reagir contra um tirano. 

Ao sentenciarmos que a queda de Tarquínio é muito mais que aquilo que Tito Lívio nos 

apresenta, não queremos defender de alguma forma que a história tenha ocorrido de forma 

diferente nem, pelo contrário,  que tenha sequer ocorrido da maneira como nos chegou por via 

das fontes, independentemente de quais sejam. Inerente à dúvida que nos lançou neste trabalho, 

estava sobretudo perceber de que outras formas, além da apresentada por Lívio, é que o final da 

monarquia em Roma foi adaptada, descrita e relatada aos próprios romanos, contemporâneos 

destes historiadores.  

Fechamos assim este trabalho com o dever cumprido, já que, estamos convictos, até o adepto 

menos atento da História de Roma, através destas páginas, entenderá facilmente que olhar para a 

Roma Antiga apenas pelos olhos de Tito Lívio (a “versão oficial”, como a apelidámos no 

início), é bastante limitado. Os magníficos discursos pro-democracia e anti-monarquia que 

Dionísio de Halicarnasso acrescenta nos seus relatos, assim como o maior número de detalhes e 

mesmo diferenças nos factos que nos transmite face a Tito Lívio, são igualmente importantes 

para melhor nos defendermos de uma interpretação demasiado “séria” em termos de 

objectividade histórica e factual dos dados que qualquer uma das fontes em causa nos apresenta.  

Apesar do problema da veracidade dos factos que nos são apresentados pelos autores, é de 

referir no entanto que há uma grande vantagem em termos acesso a diferentes obras literárias 

sobre os mesmos eventos, escritas por historiadores contemporâneos. É que assim, ao invés de 

ficarmos com uma só ideia sobre o que um historiador queria transmitir quando passou a escrito 

a história de Roma como a interpretou (idealizou?), o que nos levaria a ver aquela versão dos 

factos como a de todos os romanos, ao termos vários – e diferentes – relatos sobre um mesmo 

período, acabamos por ter acesso a um leque mais alargado de ideias que se pretendia defender, 

elogiar e criticar no período em que se decidiu revisitar a morte da monarquia em Roma.  

Gostaríamos ainda de salientar que o caminho que percorremos para procurar a resposta à 

dúvida que motivou este trabalho acabou por ter que se revelar mais curto que aquele 

inicialmente ponderado, já que, se logo após o estudo das fontes delineámos como perímetro do 
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trabalho comparativo dos documentos não só a ascensão e queda de Tarquínio, mas também os 

primeiros passos da edificação da República e os demais episódios deste período que surgem 

descritos no escudo que Júpiter forjou para Eneias na Epopeia de Vergílio, em pouco tempo 

concluímos que, dado o detalhe a que queríamos submeter as fontes, iríamos precisar do dobro 

das páginas com que acabámos por concluir este documento.  

A proporção que o trabalho foi ganhando a cada novo passo dado tornou assim necessário ser-se 

100% respeitador do período por nós definido – “A Queda da Monarquia em Roma” –, estando 

certos, porém, que esta auto-imposição não limitou em nada a resposta à pergunta que nos 

desafiámos a responder ao longo das últimas páginas.  

Por fim, uma nota sobre a bibliografia: Infelizmente provou ser bastante difícil encontrar uma 

tradução dos fragmentos existentes do Livro II de Dion Cássio que merecesse algum tipo de 

crítica unânime pelo qual pudessemos, em plena consciência, optar. Para piorar, os locais onde 

podemos encontrar a obra traduzida para inglês, igualmente não satisfeitos por esta complicada 

tradução de Dion Cássio, muitas vezes publicam as várias versões das traduções existentes, o 

que, todavia, complicou a identificação dos trechos que citamos no trabalho – que poderão não 

estar inteiramente correctos, devemos admitir –, ainda que permitam facilmente perceber a 

intenção do autor.  
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