
O Polvo 
 

Polvo Alegórico: 

Mas já que estamos nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão 
polvo, contra o qual têm suas queixas, e grandes, não menos que S. Basílio e Santo 
Ambrósio. O polvo com aquele seu capelo na cabeça, parece um monge; com aqueles 
seus raios estendidos, parece uma estrela; com aquele não ter osso nem espinha, 
parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão 
modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os dois grandes 
Doutores da Igreja latina e grega, que o dito polvo é o maior traidor do mar. Consiste 
esta traição do polvo primeiramente em se vestir ou pintar das mesmas cores de todas 
aquelas cores a que está pegado. As cores, que no camaleão são gala, no polvo são 
malícia; as figuras, que em Proteu são fábula, no polvo são verdade e artifício. Se está 
nos limos, faz-se verde; se está na areia, faz-se branco; se está no lodo, faz-se pardo: e 
se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da 
mesma pedra. E daqui que sucede? Sucede que outro peixe, inocente da traição, vai 
passando desacautelado, e o salteador, que está de emboscada dentro do seu próprio 
engano, lança-lhe os braços de repente, e fá-lo prisioneiro. Fizera mais Judas? Não 
fizera mais, porque não fez tanto. Judas abraçou a Cristo, mas outros o prenderam; o 
polvo é o que abraça e mais o que prende. Judas com os braços fez o sinal, e o polvo 
dos próprios braços faz as cordas. Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas 
diante; traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras. O polvo, 
escurecendo-se a si, tira a vista aos outros, e a primeira traição e roubo que faz, é a luz, 
para que não distinga as cores. Vê, peixe aleivoso e vil, qual é a tua maldade, pois 
Judas em tua comparação já é menos traidor! Oh que excesso tão afrontoso e tão 
indigno de um elemento tão puro, tão claro e tão cristalino como o da água, espelho 
natural não só da terra, senão do mesmo céu! Lá disse o Profeta por encarecimento, 
que "nas nuvens do ar até a água é escura": Tenebrosa aqua in nubibus aeris. E disse 
nomeadamente nas nuvens do ar, para atribuir a escuridade ao outro elemento, e não 
à água; a qual em seu próprio elemento é sempre clara, diáfana e transparente, em 
que nada se pode ocultar, encobrir nem dissimular. E que neste mesmo elemento se 
crie, se conserve e se exercite com tanto dano do bem público um monstro tão 
dissimulado, tão fingido, tão astuto, tão enganoso e tão conhecidamente traidor! Vejo, 
peixes, que pelo conhecimento que tendes das terras em que batem os vossas mares, 
me estais respondendo e convindo, que também nelas há falsidades, enganos, 
fingimentos, embustes, ciladas e muito maiores e mais perniciosas traições. E sobre o 
mesmo sujeito que defendeis, também podereis aplicar aos semelhantes outra 
propriedade muito própria; mas pois vós a calais, eu também a calo. Com grande 
confusão, porém, vos confesso tudo, e muito mais do que dizeis, pois não o posso 
negar. Mas ponde os olhos em António, vosso pregador, e vereis nele o mais puro 
exemplar da candura, da sinceridade e da verdade, onde nunca houve dolo, fingimento 
ou engano. E sabei também que para haver tudo isto em cada um de nós, bastava 
antigamente ser português, não era necessário ser santo. 

 

Sermão de S. António aos Peixes, cap. V 
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Polvo Biológico: 

>Nome científico: octopus vulgaris; 
>Classe: cephalopoda 
>Ordem: octopoda (têm 8 pés). 
>Características: 
      -São seres invertebrados, que são considerados 
moluscos marinhos, mas que contêm um pequeno 
vestígio de concha interna.  Em vez de oito 
tentáculos, o polvo possui oito braços. Porém, 
possui dois tentáculos que só actuam na fase 
reprodutora. Usa os braços para se movimentar. 
Atingem normalmente os 10 Kg de peso e mais de 1 
metro de comprimento. A sua capacidade para se 
confundir com o substrato onde se encontra, variando a cor e a textura da sua pele, torna-o 
um verdadeiro mestre do disfarce. 

 
>Alimentação:  
         -O polvo alimenta-se de peixes, crustáceos e outros invertebrados. Para tal, o polvo 
camuflasse (impedido que a sua presa o reconheça) e usando os seus braços, consegue 
capturar a presa e devora-la (apenas morre quando o polvo a mete na boca e a esmaga com o 
seu bico). 
 
>Distinção entre machos e fêmeas:  
          -No polvo não existe grande dimorfismo sexual, as fêmeas transportam os ovos entre os 
braços e protegem, ate à eclosão, deixando de se alimentar. O dimorfismo sexual é 
caracterizado pelas dimensões, sendo o macho menor que a fêmea. O acasalamento realiza-se 
através do hectocótilo (anatomia zoológica, braço modificado dos machos dos cefalópodes 
que durante a cópula é usado para transferir os espermatozóides) braço modificado que leva o 
esperma do macho até a fêmea. 
 
>Métodos de defesa:  
        -Os polvos possuem 3 métodos de defesas:  
- a tinta; a camuflagem (que também pode ser considerada método de ataque);a autonomia 
com os braços. 
> A tinta: os polvos libertam uma densa nuvem de tinta, possibilitando-os de escapar a 
possíveis perigos. A tinta é composta por melanina. Esta tinta para além de ser escura, possui 
cheiro, que faz com que o olfacto de predadores (como o tubarão) fique confuso. 
>A camuflagem: os polvos podem alterar a sua cor e opacidade da pele, através de células 
especializadas. A mudança de cor também está envolvida com o aviso  a outros polvos, de que 
estão em perigo ou que se aproxima outro predador. 
>A autonomia com os braços: os polvos “soltam” os braços, como as lagartixas com as suas 
caudas, para distrairem o possível predador e assim escaparem  ilesos. 
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>Habitat:  

         -Os polvos tendem a viver no fundo do mar, desde as 

zonas das mares até profundidades elevadas, normalmente 

vivem escondidos em fendas, conchas vazias de moluscos ou 

aglomerados de algas. 

 

>Distribuição geográfica: 

       -O polvo é uma espécie com uma vasta distribuição 

mundial, ocorrendo nas águas tropicais, subtropicais e 

temperadas, sendo muito comum na Península Ibérica, 

Mediterrâneo, Atlântico Este e nas águas japonesas. 

 

>Particularidades reais que inspiraram a alegoria: 

 

     - Consiste esta traição do polvo primeiramente em se 

vestir ou pintar das mesmas cores de todas aquelas cores a que está pegado. As cores, que no 

camaleão são gala, no polvo são malícia; as figuras, que em Proteu são fábula, no polvo são 

verdade e artifício. Se está nos limos, faz-se verde; se está na areia, faz-se branco; se está no 

lodo, faz-se pardo: e se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-

se da cor da mesma pedra. E daqui que sucede? Sucede que outro peixe, inocente da traição, 

vai passando desacautelado, e o salteador, que está de emboscada dentro do seu próprio 

engano, lança-lhe os braços de repente, e fá-lo prisioneiro. Fizera mais Judas? Não fizera mais, 

porque não fez tanto. Judas abraçou a Cristo, mas outros o prenderam; o polvo é o que abraça 

e mais o que prende. Judas com os braços fez o sinal, e o polvo dos próprios braços faz as 

cordas. Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas diante; traçou a traição às escuras, 

mas executou-a muito às claras. O polvo, escurecendo-se a si, tira a vista aos outros, e a 

primeira traição e roubo que faz, é a luz, para que não distinga as cores. Vê, peixe aleivoso e 

vil, qual é a tua maldade, pois Judas em tua comparação já é menos traidor! Oh que excesso 

tão afrontoso e tão indigno de um elemento tão puro, tão claro e tão cristalino como o da 

água, espelho natural não só da terra, senão do mesmo céu! (…). 

       

- No excerto acima transcrito, fala-se de o polvo ser manipulador, de manipular as suas presas 

agarrando-as e aplica a sua “maldade”, sendo considerado assim um traidor, parecendo puro, 

mas não o sendo. 

-“O polvo, com aquele seu capelo na cabeça,   parece um monge; com aqueles seus raios 

estendidos, parece uma estrela; com aquele não ter osso nem espinha,  parece a mesma 

brandura,  a mesma mansidão.” 

 

Polvo          traição, hipocrisia 
 

Descrição do polvo: 
-Capelo 
 

 

-Raios 
-Ausência de ossos (não só descrição como 
realidade) 
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Comparação: 
-Monge 

-Estrela 
-Brandura/mansidão (que é uma simples ilusão) 

 

 

Conclusão:  

“o maior traidor do mar” 

 

Porquê? 

Pois muda de cor        Limos = verde 

                                          Areia = branco 

                                        Lodo = pardo 

                                                      Pedra = cor de pedra 

Fazendo com que (…) 
enganasse 

 
inocentes        distraídos 
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