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Excerto 
O peixe-voador é mencionado no capítulo V do Sermão de Santo António aos Peixes, de Padre 
António Vieira. O presente excerto foi retirado da linha 114 à linha 145. 
“Com os voadores tenho também uma palavra, e não é pequena a queixa. Dizei-me, voadores, não 
vos fez Deus para peixes? Pois por que vos meteis a ser aves? 0 mar fê-lo Deus para vós, e o ar para 
elas. Contentai-vos com o mar e com nadar, e não queirais voar, pois sois peixes. Se acaso vos não 
conheceis, olhai para as vossas espinhas e para as vossas escamas, e conhecereis que não sois 
aves, senão peixes, e ainda entre os peixes não dos melhores. Dir-me-eis, voador, que vos deu Deus 
maiores barbatanas que aos outros de vosso tamanho. Pois porque tivestes maiores barbatanas, 
por isso haveis de fazer das barbatanas asas?! Mas ainda mal, porque tantas vezes vos desengana 
o vosso castigo. Quisestes ser melhor que os outros peixes, e por isso sois mais mofino que todos. 
Aos outros peixes do alto mata-os o anzol ou a fisga, a vós sem fisga nem anzol mata-vos a vossa 
presunção e o vosso capricho. Vai o navio navegando e o marinheiro dormindo, e o voador toca na 
vela ou na corda, e cai palpitando. Aos outros peixes mata-os a fome e engana-os a isca; ao voador 
mata-o a vaidade de voar, e a sua isca é o vento. Quanto melhor lhe fora mergulhar por baixo da 
quilha e viver, que voar por cima das antenas e cair morto! Grande ambição é que, sendo o mar 
tão imenso, lhe não basta a um peixe tão pequeno todo o mar, e queira outro elemento mais largo. 
Mas vede, peixes, o castigo da ambição. 0 voador, fê-lo Deus peixe, e ele quis ser ave, e permite o 
mesmo Deus que tenha os perigos de ave e mais os de peixe. Todas as velas para ele são redes, 
como peixe, e todas as cordas, laços, como ave. Vê, voador, como correu pela posta o teu castigo. 
Pouco há nadavas vivo no mar com as barbatanas, e agora jazes em um convés amortalhado nas 
asas. Não contente com ser peixe, quisestes ser ave, e já não és ave nem peixe; nem voar poderás 
já, nem nadar. A natureza deu-te a água, tu não quiseste senão o ar, e eu já te vejo posto ao fogo. 
Peixes, contente-se cada um com o seu elemento. Se o voador não quisera passar do segundo ao 
terceiro, não viera a parar no quarto. Bem seguro estava ele do fogo, quando nadava na água, 
mas porque quis ser borboleta das ondas, vieram-se-Ihe a queimar as asas.” 
 

Análise do excerto 
O excerto transcrito, sendo retirado do capítulo V, remete-nos para as repreensões aos peixes em 
particular. Neste excerto, Padre António Vieira fala-nos dos vícios do peixe-voador e, 
alegoricamente, dos vícios dos homens. 
O excerto começa por “Com os voadores tenho também uma palavra, e não é pequena a queixa. 
Dizei-me, voadores, não vos fez Deus para peixes? Pois por que vos meteis a ser aves? 0 mar fê-lo 
Deus para vós, e o ar para elas. Contentai-vos com o mar e com nadar, e não queirais voar, pois 
sois peixes.” Nesta parte do excerto, o pregador começa a dirigir-se ao peixe-voador, a fim de o 
repreender. Ele critica a atitude dos peixes-voadores ao “voarem”, pois considera que estes foram 
feitos para serem peixes e estarem no mar e não para voarem e serem aves. Segundo ele, o mar 
foi feito por Deus para os peixes, tendo o ar sido feito para as aves, pelo que os peixes-voadores 
devem deixar de voar e contentarem-se com o que Deus lhes deu, que foi o mar. Com isto, Padre 
António Vieira critica a ambição dos peixes-voadores, pois estes não se contentam com o que já 
possuem e, indirectamente, critica a ambição dos homens, pois estes, tal como os peixes, querem 
sempre mais. 



Seguidamente, o pregador interpela os peixes para que observem a sua própria morfologia 
(espinhas e escamas) – assim, aperceber-se-ão que são apenas peixes, e mesmo entre os peixes 
existem espécies melhores que eles e com mais louvor.  
Padre António Vieira repreende também a presunção dos peixes-voadores por terem barbatanas 
maiores que os outros peixes, afirmando que por terem barbatanas maiores não têm o direito de 
fazer destas asas: Se acaso vos não conheceis, olhai para as vossas espinhas e para as vossas 
escamas, e conhecereis que não sois aves, senão peixes, e ainda entre os peixes não dos melhores. 
Dir-me-eis, voador, que vos deu Deus maiores barbatanas que aos outros de vosso tamanho. Pois 
porque tivestes maiores barbatanas, por isso haveis de fazer das barbatanas asas?!” 
No excerto “Mas ainda mal, porque tantas vezes vos desengana o vosso castigo. Quisestes ser 
melhor que os outros peixes, e por isso sois mais mofino que todos. Aos outros peixes do alto mata-
os o anzol ou a fisga, a vós sem fisga nem anzol mata-vos a vossa presunção e o vosso capricho. 
Vai o navio navegando e o marinheiro dormindo, e o voador toca na vela ou na corda, e cai 
palpitando. Aos outros peixes mata-os a fome e engana-os a isca; ao voador mata-o a vaidade de 
voar, e a sua isca é o vento. Quanto melhor lhe fora mergulhar por baixo da quilha e viver, que 
voar por cima das antenas e cair morto!” encontra-se presente a ideia de que a ambição e 
presunção do peixe-voador tiveram consequências (a sua morte), tornando-o o mais infeliz dos 
peixes. Esta parte refere que os peixes-voadores aquando o seu “voo” caiem inúmeras vezes nos 
convés de barcos, acabando por morrer. Enquanto os outros peixes morrem porque encontram-se 
esfomeados e são enganados pela isca dos marinheiros, o peixe-voador morre porque é 
meramente vaidoso e insiste em voar, sendo depois “atirado” pelo vento para o convés do barco e 
morrendo (o vento é a sua isca). O Padre António Vieira refere assim que é preferível o peixe-
voador ser humilde e deixar de voar, podendo assim viver, do que ser ambicioso e voar, acabando 
por morrer (os homens devem ser humildes e deixarem de ser ambiciosos, pois a ambição é a sua 
perdição). 
Grande ambição é que, sendo o mar tão imenso, lhe não basta a um peixe tão pequeno todo o 
mar, e queira outro elemento mais largo. Mas vede, peixes, o castigo da ambição. 0 voador, fê-lo 
Deus peixe, e ele quis ser ave, e permite o mesmo Deus que tenha os perigos de ave e mais os de 
peixe. Todas as velas para ele são redes, como peixe, e todas as cordas, laços, como ave. Vê, 
voador, como correu pela posta o teu castigo. Pouco há nadavas vivo no mar com as barbatanas, e 
agora jazes em um convés amortalhado nas asas.” Esta passagem do excerto salienta que a 
ambição do peixe-voador era tão grande que este mesmo sendo pequeno e tendo um mar tão 
grande para nadar, ambiciona outro elemento ainda maior, o ar (referência aos 4º elementos 
naturais: terra, água, ar e fogo). A passagem reforça ainda a ideia de que a ambição do peixe-
voador acabou por ter consequências, pois este para além de ter os perigos dos peixes (redes, 
iscos) tem também os perigos das aves (cordas, velas). O autor diz também que o peixe-voador, 
querendo ser ao mesmo tempo ave e peixe, teve como castigo de Deus os perigos de ambos. De 
seguida, é referido de novo que muitos peixes-voadores acabam por morrer no convés dos barcos, 
ou seja, a sua ambição leva-os à morte. 
Na última parte do excerto afirma ainda: Não contente com ser peixe, quisestes ser ave, e já não és 
ave nem peixe; nem voar poderás já, nem nadar. A natureza deu-te a água, tu não quiseste senão 
o ar, e eu já te vejo posto ao fogo. Peixes, contente-se cada um com o seu elemento. Se o voador 
não quisera passar do segundo ao terceiro, não viera a parar no quarto. Bem seguro estava ele do 
fogo, quando nadava na água, mas porque quis ser borboleta das ondas, vieram-se-Ihe a queimar 
as asas. Nesta passagem, Padre António Vieira afirma que o peixe-voador devido à sua ambição de 
querer ser ave e não contentar-se em ser peixe já não pode ser um nem outro, pois encontra-se 
morto. A sua ambição e presunção fizeram com que este fosse parar ao fogo, ou seja, acabasse 
por morrer. Seguidamente o autor aconselha os peixes a contentarem-se com os seus elementos, 



aconselhando, indirectamente, os homens a serem humildes. Finalmente, afirma que o peixe-
voador se encontrava a salvo do fogo na água (água não apresenta perigos para o peixe-voador), 
mas, querendo este ser ave e voar no ar, o fogo acabou por lhe conseguir chegar (ar apresenta 
perigos para o peixe-voador), levando à sua morte. 
Resumindo, o Padre António Vieira neste excerto critica a ambição e presunção do peixe-voador, 
e, indirectamente, a ambição dos homens que não se contentam com o que possuem e querem 
sempre mais. 
 

Elementos Científicos Válidos 
No excerto encontram-se presentes certas características morfológicas e hábitos do peixe-voador 
que são reais. A primeira característica mencionada é o facto das barbatanas peitorais do peixe-
voador serem extremamente grandes em comparação com as outras espécies de peixes. Estas 
barbatanas, na realidade, permitem ao peixe saltar para fora de água e planar durante bastante 
tempo, conseguindo assim escapar aos seus predadores. A frase onde esta característica está 
expressa é “Pois porque tivestes maiores barbatanas, por isso haveis de fazer das barbatanas 
asas?!”. 
O outro elemento científico válido presente no texto é o de que muitos peixes desta espécie 
aquando o seu “voo” caem no convés de barcos, acabando por morrer neste mesmo. Existem, 
inclusivé, vários registos de pessoas que encontraram peixes-voadores mortos no convés do seu 
barco. Padre António Vieira faz menção a este facto na passagem: “ Pouco há nadavas vivo no mar 
com as barbatanas, e agora jazes em um convés amortalhado nas asas.” 
  



Nome Comum: Peixe-voador 

 
Nome Científico: Exocoetus volitans 
 

 
 

 
 
Distribuição Geográfica 
Encontra-se em águas tropicais e subtropicais. 
 
 

 
Reprodução 
É um peixe ovíparo, sendo a fecundação dos ovos interna. A desova dá-se em mar aberto perto de 
zonas com algas e plantas aquáticas. Os seus ovos são geralmente grandes e redondos, possuindo 
longos filamentos que os mantêm presos às algas e plantas aquáticas onde a desova se realizou. 

 
Particularidades reais que inspiraram a alegoria 
O peixe-voador possui barbatanas peitorais extremamente fortes e grandes em comparação com 
as outras espécies de peixes. Estas barbatanas permitem ao peixe saltar para fora de água e planar 
durante bastante tempo, conseguindo assim escapar dos seus predadores. Esta foi uma das 
particularidades reais do peixe que inspiraram o Padre António Vieira na sua alegoria, sendo que 
este refere “Pois porque tivestes maiores barbatanas, por isso haveis de fazer das barbatanas 
asas?!”. 
A outra particularidade do peixe-voador que inspirou a alegoria é o facto de muitos peixes desta 
espécie acabaram por cair no convés de barcos, acabando por morrer aí. Padre António Vieira faz 
menção a este facto na passagem: “ Pouco há nadavas vivo no mar com as barbatanas, e agora 
jazes em um convés amortalhado nas asas.” 
 

Curiosidades 
De modo a melhorar a sua percepção visual fora de água, os olhos do peixe-voador são maiores e 
mais planos relativamente aos olhos de outras espécies de peixes. 
O peixe-voador consegue atingir uma altura máxima de 6 metros acima da superfície da água, e 
planar a velocidades superiores a 70 Km/h. 
Em Maio de 2008, uma equipa de televisão Japonesa filmou um peixe-voador a planar no ar 
durante 45 segundos. Este foi o voo mais longo de um peixe desta espécie registado até ao 
momento.  
 
 

Fig.1- Distribuição geográfica do peixe-voador 


