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Capítulo IV 

Para comprovar a tese de que os homens se comem uns aos outros, o orador usa uma lógica implacável, 
apelando para os conhecimentos dos ouvintes e dando exemplos concretos. Os seus ouvintes sabiam a 
verdade do que ele afirmava, pois conheciam que os peixes se comem uns aos outros, os maiores comem 
os mais pequenos. Além disso, cita frequentemente a Sagrada Escritura, em que se apoia. Lendo hoje este 
capítulo, assim como todo o Sermão, não se pode ficar indiferente à lógica da argumentação. 

As conclusões são implacáveis, pois são fruto claríssimo dos argumentos usados. 

O ritmo é variado: lento, rápido e muito rápido. Quando as frases são longas, o ritmo é repousado; quando 
as frases são curtas, quando se usam sucessivas anáforas nessas frases, o ritmo torna-se vivo, como 
acontece no exemplo do defunto e do réu. O discurso deste sermão, como doutros, é semelhante ao 
ondular das águas do mar: revoltas e vivas, espraiam-se depois pela areia como que espreguiçando-se. 
Uma das características maravilhosas do discurso de Vieira é a mudança de ritmo, que prende facilmente 
os ouvintes. 

A repetição da forma verbal "vedes", que deverá ser acompanhada de um gesto expressivo, serve para 
criar na mente dos ouvintes (e dos leitores) um forte visualismo do espectáculo descrito. 

O uso dos deícticos demonstrativos tem por objectivo localizar os actos referidos, levando os ouvintes a 
revê-los nos espaços onde acontecem. A substantivação do infinitivo verbal está também ao serviço do 
visualismo. O verbo deixa de indicar acção limitada para se transformar numa situação alargada. 

Há uma passagem semelhante no momento em que o orador refere a necessidade de o bem comum 
prevalecer sobre o apetite particular: "Não vedes que contra vós se emalham…". 

O orador expõe a repreensão e depois comprova-a como fez com a primeira repreensão: dá o exemplo dos 
peixes que caem tão facilmente no engodo da isca, passa em seguida para o exemplo dos homens que 
enganam facilmente os indígenas e para a facilidade com que estes se deixam enganar. A crítica à 
exploração dos negros é cerrada e implacável. Conclui, respondendo à interrogação que fez, afirmando 
que os peixes são muito cegos e ignorantes e apresenta, em contraste, o exemplo de Santo António, que 



nunca se deixou enganar pela vaidade do mundo, fazendo-se pobre e simples, e assim pescou muitos para 
salvação. 

Capítulo V 

Peixes Defeitos Argumentos Exemplos de homens 

Os Roncadores 
soberba 
 
orgulho 

pequenos mas muita 
língua; facilmente 
pescados 
 
os peixes grandes têm 
pouca língua 
 
muita arrogância, pouca 
firmeza 

Pedro 
 
Golias 
 
Caifás 
 
Pilatos 

Os Pegadores parasitismo 

vivem na dependência 
dos grandes, morrem com 
eles 
 
os grandes morrem 
porque comeram, os 
pequenos morrem sem 
terem comido 

Toda a família da corte de 
Herodes 
 
Adão e Eva 

Os Voadores 
presunção 
 
ambição 

foram criados peixes e 
não aves 
 
são pescados como peixes 
e caçados como aves 
 
morrem queimados 

Simão mago 

O Polvo traição 
ataca sempre de 
emboscada porque se 
disfarça 

Judas 

Comparação entre os peixes e Santo António 

Peixes Santo António 

Os Roncadores: soberbos e orgulhosos, facilmente 
pescados 

tendo tanto saber e tanto poder, não se orgulhou 
disso, antes se calou. Não foi abatido, mas a sua voz 
ficou para sempre 

Os Pegadores: parasitas, aduladores, pescados com 
os grandes 

pegou-se com Cristo a Deus e tornou-se imortal 

Os Voadores: ambiciosos e presunçosos 

tnha duas asas: a sabedoria natural e a sabedoria 
sobrenatural. Não as usou por ambição; foi 
considerado leigo e sem ciência, mas tornou-se sábio 
para sempre 

O Polvo: traidor 
Foi o maior exemplo da candura, da sinceridade e 
verdade, onde nunca houve mentira 



Episódio do Polvo 

Divisão do episódio em partes: 

 Introdução: a aparência do polvo (ll.177-179). 
 Desenvolvimento: a realidade "E debaixo… pedra" (ll.179-187). 
 Conclusão: a consequência "E daqui… fá-lo prisioneiro" (ll.187-

189). 
 Comparação: "Fizera… traidor" (ll.190-196). 

A expressão "aparência tão modesta" traduz a aparente simplicidade e inocência do polvo, que encobre 
uma terrível realidade. O orador usa a ironia. A expressão "hipocrisia tão santa" contém em si um 
paradoxo: a hipocrisia nunca é santa; de novo, o orador usa uma fina e penetrante ironia: o polvo 
apresenta um ar de santo, mas encobre uma cruel realidade. Tem a máscara (que é o que quer dizer em 
grego hipócrita), o fingimento de inofensivo. 

A comparação é o que o polvo usa a máscara para enganar: faz-se da cor do local ou dos objectos onde se 
instala. 

No camaleão, o disfarce é um artifício de defesa contra os agressores, no polvo é um artifício para atacar 
os peixes desacautelados. 

O orador refere a lenda de Proteu para contrapor o mito à realidade: Proteu metamorfoseava-se para se 
defender de quem o perseguia; o polvo, ao contrário, usa essa qualidade para atacar. 

Os deícticos demonstrativos implicam a linguagem gestual e têm por intenção criar o visualismo na mente 
dos ouvintes (leitores). A anáfora, repetição da mesma palavra em início de frase, insiste no mesmo 
visualismo. 

Os verbos que se referem ao polvo estão no presente do indicativo, traduzindo uma realidade permanente 
e imutável; a forma "vai passando" gerúndio perifrástico, acentua a forma despreocupada dos outros 
peixes que lentamente passam pelo local onde se encontra o traidor; os verbos que se referem a Judas 
estão no pretérito perfeito do indicativo porque referem acções do passado. Há ainda o imperativo "Vê", 
que traduz uma interpelação directa ao polvo, tornando o discurso mais vivo. 

O polvo nunca ataca frontalmente, mas sempre à traição: primeiro, cria um engano, que consiste em 
fazer-se das cores onde se encontra; depois, ataca os inocentes. 

O texto deste capítulo segue a variedade de ritmos dos outros capítulos e apresenta os mesmos recursos 
para conseguir tal objectivo. Basta atentar no parágrafo que começa por "Rodeia a nau o tubarão… " e no 
texto referente ao polvo. 

Elemento comum entre Judas e o polvo: a traição. Ambos foram vítimas deste defeito. 

Elementos diferentes entre Judas e o polvo: Judas apenas abraçou Cristo, outros o prenderam; o polvo 
abraça e prende. Judas atraiçoou Cristo à luz das lanternas; o polvo escurece-se, roubando a luz para que 
os outros peixes não vejam as suas cores. A traição de Judas é de grau inferior à do polvo. 
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