
Filipe Alexandre de Paiva Cardoso 

Nº 48782 

Polícrates e o Soldadinho de Chumbo: As represálias divinas. 

No desafio proposto, de uma análise comparativa entre a história do Anel de Polícrates que Heródoto 

deixou no Livro III das suas Histórias, e o conto escrito por Hans Christian Anderssen, O Soldadinho 

de Chumbo, não foi difícil encontrar o maior ponto de ligação entre os relatos, com a estranhíssima 

viagem que tanto o anel do tirano de Samos como o soldado realizam dentro de um peixe. Nessa 

aventura, ambos acabam por regressar ao ponto de partida por um jogo de probabilidades impossíveis.  

A coincidência da viagem e do destino não é, contudo, a única ou a mais importante ligação entre as 

personagens, por mais evidente que seja. A própria relação que existe entre ambos é sem dúvida mais 

relevante para o desenrolar das tramas, uma ligação que nos faz ver Polícrates e o Soldadinho como 

irmãos. É que se o rei de Samos foi excessivamente bafejado pela sorte e sucesso, o Soldadinho é uma 

vítima constante do azar, o que os torna no fundo duas crianças que herdaram os distintos humores da 

mesma Mãe, a Fortuna. Esta é uma ideia que sai mais reforçada com o destino que as personagens 

acabarão por ter, que é um terceiro ponto de contacto entre Polícrates e Soldadinho, quando ambos se 

tornam vítimas da intervenção de uma outra figura divina, assunto que abordaremos mais à frente.  

Polícrates era tirano de Samos, tendo como aliado Amásis, Rei do Egipto. Foi este quem lhe chamou a 

atenção para o excesso de sorte de que sofria. “Nunca ouvi falar fosse de quem fosse que, depois de ter 

tido sucesso em tudo, não tivesse, por fim, acabado os seus dias na maior desgraça”, diz-lhe. 

Polícrates reconhece os méritos do aviso e aceita a sugestão do egípcio: “Quando descobrires aquilo 

que para ti é mais precioso, cuja perda te cause um sofrimento profundo, livra-te dele de forma a que 

desapareça da face da terra.” Polícrates decide assim escolher entre os seus bens mais preciosos um 

anel único para abdicar, dando-lhe como destino o mar. “Achou expiação suficiente, para gozar toda a 

sua felicidade, fazer um sacrifício voluntário de uma única pedra preciosa; pensando assim que 

estava a acertar contas com a inconstância da fortuna e, com esta única perda, a comprá-la”, 

comenta Plínio sobre o caso (História Natural, 37.2). O anel, porém, acaba engolido por um peixe de 

dimensões anormais que, quando apanhado por um pescador, achou que o animal só era digno de um 

Rei. O pescador dirige-se ao Palácio, oferece o peixe a Polícrates e, pasme-se, o anel estava lá dentro. 

O tirano ao perceber que o anel foi-lhe devolvido, vê nisto um sinal de que nada há a temer.  

Já Amásis interpreta precisamente o oposto e, de facto, como nos explica Plínio, o “anel foi devolvido 

ao dono pela mão decidida de uma fortuna traiçoeira”. Amásis decide cortar relações de amizade com 

Polícrates, querendo dessa forma evitar desgostos maiores quando a inevitável desgraça se abater 

sobre o tirano – de salientar que Diodoro Siculo avança que Amásis decidiu quebrar o pacto  “quando 

Polícrates começou a oprimir cidadãos e estrangeiros em Samos”, já que não desejava ser seu amigo 

quando este recebesse o troco por tanta tirania (Diodoro Siculo, Biblioteca Histórica, Livro I, 95.1-3). 

A desgraça de Polícrates chega não muito depois. Avançando no relato de Heródoto, descobrimos que 

Oroetes, governador persa de Sardis, na Jónia, alicia Polícrates a juntar-se a si prometendo-lhe em 

troca mais riquezas e grandes conquistas. Contra avisos de amigos e colaboradores, mas também 
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contrariando um presságio da filha – que sonha com Polícrates no ar a ser banhado por Zeus –, 

Polícrates aceita a proposta de Oroetes e quando vai ao seu encontro acaba assassinado e crucificado. 

Nessa altura, Zeus lava Polícrates pois começa a chover (Heródoto, Histórias, Livro III, 120-125).  

O governante de Samos encontra assim o seu destino, que à primeira vista até parecia ser possível de 

evitar, tivesse Polícrates estado atento aos sinais. Os deuses, invejosos, e porque provavelmente não 

acharam o anel uma oferenda suficiente, até dão a Polícrates uma segunda oportunidade mas este, 

mais uma vez, escolhe a porta errada ao ignorar o presságio da filha em nome de promessas de ouro e 

conquistas. Com tanta falha, Polícrates acaba por cair alvo de Nemésis, que personifica a justiça divina 

nos casos de felicidade desmesurada ou de orgulho excessivo de reis, tudo ideias que no mundo 

helenístico obrigam à represália dos deuses, pois colocam em risco o equilíbrio universal. É neste 

ponto que encontramos das mais relevantes ligações entre o rei grego e o pequeno militar 

dinamarquês, pois nesta lógica helenística também o Soldadinho cai vítima de Nemésis, já que, no 

fundo, um soldado raso perneta que sonha com uma bailarina que vive num palácio está a tentar 

elevar-se acima da sua condição, outra das proibições que Nemésis tem por obrigação controlar. Um 

caso ainda mais grave porque é o próprio Soldadinho que admite por várias vezes que está a sonhar 

demasiado alto, o que só o torna ainda menos merecedor da bailarina. 

A história do Soldadinho é, no entanto, completamente oposta à de Polícrates, apesar de terem muito 

em comum. Este é representado como um soldado competente e corajoso, respeitador das normas 

instituídas, que aceita passivamente os seus infortúnios, sendo talvez esse o seu maior pecado. 

Condenado a um azar constante, o Soldadinho nasce sem uma perna, pois ao ser o último de 25 

soldados de chumbo a serem feitos, já não havia chumbo suficiente para si. Ainda assim, é colocado 

numa caixa com os camaradas, que é vendida. É desta forma que chegam à casa de uma criança, onde 

os soldadinhos conhecem outros brinquedos incluindo uma bailarina de um palácio pela qual o 

Soldadinho se apaixona, ainda que interiorize de imediato que não é digno de tal mulher.  

Nesta casa vive também um feiticeiro que depois de ver a fixação do Soldadinho pela bailarina, o 

alerta para os riscos que está a correr. No dia seguinte, concretizam-se: ao raiar do dia, o Soldadinho é 

colocado no parapeito da janela, de onde acaba por cair. Quando a criança e a empregada vão procurá-

lo, passam bem perto do Soldadinho mas este rejeita gritar para não desonrar a farda. Uma 

oportunidade perdida. Entretanto, irrompe a chuva e duas outras crianças encontram o Soldadinho e 

metem-no num barco de jornal, que fazem navegar pelos pequenos rios que a chuva criou. A corrente 

ganha força, o Soldadinho permanece inflexível e é levado pelo barco para os esgotos. Nem aqui tem 

sossego: um rato exige-lhe passaporte e portagem, o Soldadinho ignora-o, e o barco, entretanto a 

desfazer-se, ganha velocidade e acaba despejado no mar. O Soldadinho ouve uma voz distante na 

cabeça (que assume ser a da bailarina já que nunca tinha ouvido a sua voz) a alertá-lo para a morte que 

o esperava. Nesse momento, o barco desfaz-se, o soldado cai à água e é devorado por um peixe.  
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É na barriga deste peixe que o Soldadinho volta ao seu ponto de partida. Mais uma vez pescado, mas 

desta feita vendido no mercado, o peixe vai parar à casa de onde o Soldadinho partiu e este fica 

surpreendido quando um corte da cozinheira lhe devolve a luz do dia e percebe que está na mesma sala 

de onde tinha caído da janela. Regressado ao seu posto, o Soldadinho volta a vislumbrar a bailarina e 

apesar de trocarem um longo olhar, nem aqui o soldado faz seja o que for: achando que não era 

decente ou que não era suposto, remete-se ao silêncio, sem trocar palavra com a bailarina. 

A passividade excessiva do protagonista perante tanto azar, sobretudo no único momento de sorte que 

terá tido em toda a vida – o regresso impossível à casa onde estava –, passa os limites. Tal como com 

Polícrates, foi depois de desperdiçada a segunda oportunidade de agir que o Soldadinho conhece o seu 

destino. Por razões inexplicáveis, a criança levanta-se, pega no herói e manda-o para a fogueira. Um 

golpe do destino faz com que a bailarina vá lá parar também, ficando ambos a arder em conjunto. 

A análise comparada dos contos dá-nos assim os dois extremos de um mesmo destino e de uma mesma 

maldição, o excesso da sorte e o excesso do azar, mas sobretudo propiciam-nos um olhar sobre duas 

posturas totalmente distintas mas que acabam por provocar a ira do destino de idêntica forma. 

Polícrates, um afortunado excessivo, ostensivo, obcecado e ganancioso, ignora tudo e todos, faz só o 

que lhe apetece, e acaba por cair em desgraça por isso mesmo. Já o Soldadinho, azarado mas 

obediente, cumpridor e passivo, não questiona as normas nem faz nada do que lhe apetece, nem 

quando a sobrevivência só parece possível se fugir às regras instituídas. Cai em desgraça por falta de 

reacção e de iniciativa própria: a passividade do Soldadinho quando regressa a casa e vê a bailarina foi 

a última gota. O movimento do rapaz, aliás, é de tal forma repentino e sem explicações, que nos 

atrevemos a falar em mão divina (Nemésis) a mandar o soldado para a fogueira.  

Concluímos assim que aceitar uma vida passada em qualquer um dos extremos da Fortuna só pode 

terminar em desgraça. E mesmo que um desfecho nos pareça mais merecido, já que Polícrates até 

estava a pedi-las, passe a expressão, é hora de viajar à Dinamarca do Séc. XIX e relembrar que 

Andersen sempre fez questão de retratar a exclusão social, querendo que jovens e adultos reflectissem 

na temática que ele próprio experimentou quando criança. O autor procura salientar a necessidade de 

lutar para contrariar um futuro que parece decidido à partida, especialmente quando se nasce no seio 

de uma família pobre, como Andersen. Para evidenciar mais esta necessidade, o autor recorre a algum 

excesso de tragédia face ao que estamos habituados em contos infantis.  

Numa nota final e focada em Polícrates, uma reflexão. No fundo, Polícrates foi colocado num beco 

sem saída pelos deuses, que jamais o deixariam escapar. É que mesmo aceitando que seria possível 

inverter o fim que o esperava, imaginamos que o bem mais precioso que os deuses exigiriam a 

Polícrates como sacrifício nunca seria menos que a filha. Ora, perder uma filha para evitar uma 

tragédia é, em si, uma tragédia maior. Mas o cerco adensa-se: É que mesmo que Polícrates aceitasse 

pagar esse preço, os deuses iriam vê-lo como ainda mais egocêntrico – ao ponto de aceitar matar a 

filha para não morrer –, merecendo por isso um destino ainda pior que o inicialmente pensado. 
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