
RÉMORA 
 
 
Informação Científica: 

 
 
Nome científico: remora remora lineaus 

Nome vulgar: rémora ou peixe-piolho 

 
 A rémora possui um corpo alongado, uma cabeça achatada e apresenta a sua 1ª 

barbatana dorsal modificada, isto é, possui um disco de sucção na superfície dorsal da cabeça 

que  funciona como uma ventosa e permite à rémora fixar-se a outros animais, como tubarões 

e tartarugas, e mesmo a navios. Deste modo, poupa energia, ao nadar pouco, viaja longas 

distâncias, e obtém protecção e alimento (restos de comida e parasitas existentes na superfície 

do hospedeiro). A rémora é um dos exemplos de comensalismo, através da relação que tem, 

por exemplo, com o tubarão, pois é positiva para si mesma, e neutra para o seu hospedeiro 

(tubarão). Em certos locais do mundo, é utilizada como um autêntico aparelho de pesca: os 

pescadores amarram a cauda da rémora a uma corda e lançam-na à água. Assim que esta se 

fixa a um hospedeiro, o pescador recolhe-a e fica com o animal a que a rémora se fixou. 

 

Comprimento: 35 a 40 cm 

Distribuição geográfica: Encontrada em todos os Mares (peixe de água salgada) 

Filo: Chordata 

Classe: Osteichthyes 

Ordem: Perciformes  

Família: Echeneidae 

Grupo: Peixes ósseos 

Espécie: remora remora lineaus  

Habitat: áreas de recife em profundidade até 100m 

 

Locomoção dos peixes (rémora): 

Barbatana caudal – serve de leme e remo; 

Barbatanas anal e dorsal – servem para estabilidade; 

Barbatanas peitorais e ventrais – correspondem aos membros anteriores e posteriores e 

servem para o equilíbrio; 

 

 

 O Padre António Vieira baseou-se, para o “Sermão de Santo António aos Peixes”, no 

facto de a rémora ser um peixe pequeno, ter uma forma achatada e agarrar-se às naus e a 

outros animais. Como é encontrada em todos os mares, Vieira pode ter vindo a ter 

conhecimento deste peixe, tanto no Brasil como em Portugal. 

 



Informação Alegórica: 
 

 

“ Passando dos da Escritura aos da história natural, quem haverá que não louve e admire muito a virtude 

tão celebrada da rémora? No dia de um santo menor, os peixes menores devem preferir aos outros. 

Quem haverá, digo, que não admire a virtude daquele peixezinho tão pequeno no corpo e tão grande na 

força e no poder, que não sendo maior de um palmo, se se pega ao leme de uma nau da Índia, apesar 

das velas e dos ventos, e de seu próprio peso e grandeza, a prende e amarra mais que as mesmas 

âncoras, sem se poder mover, nem ir por diante? Oh se houvera uma rémora na terra, que tivesse tanta 

força como a do mar, que menos perigos haveria na vida e que menos naufrágios no Mundo! 

Se alguma rémora houve na terra, foi a língua de Santo António, na qual, como na rémora, se verifica o 

verso de São Gregório Nazianzeno: Lingua quidem parva est, sed viribus omnia vincit. O Apóstolo 

Santiago, naquela sua eloquentíssima Epístola, compara a língua ao leme da nau e ao freio do cavalo. 

Uma e outra comparação juntas declaram maravilhosamente a virtude da rémora, a qual, pegada ao leme 

da nau, é freio da nau e leme do leme. E tal foi a virtude e força da língua de Santo António. O leme da 

natureza humana é o alvedrio, o piloto é a razão: mas quão poucas vezes obedecem à razão os ímpetos 

precipitados do alvedrio? Neste leme, porém, tão desobediente e rebelde, mostrou a língua de António 

quanta força tinha, como rémora, para domar a fúria das paixões humanas.  

Quantos, correndo fortuna na nau Soberba, com as velas inchadas do vento e da mesma soberba (que 

também é vento), se iam desfazer nos baixos, que já rebentavam por proa, se a língua de António, como 

rémora, não tivesse mão no leme, até que as velas se amainassem, como mandava a razão, e cessasse 

a tempestade de fora e a de dentro? Quantos, embarcados na nau Vingança, com a artilharia abocada e 

os botafogos acesos, corriam infunados a dar-se batalha, onde se queimariam ou deitariam a pique se a 

rémora da língua de António lhes dão detivesse a fúria, até que, composta a ira e ódio, com bandeiras de 

paz se salvassem amigavelmente? Quantos, navegando na nau Cobiça, sobrecarregada até às gáveas e 

aberta com o peso por todas as costuras, incapaz de fugir, nem se defender, dariam nas mãos dos 

corsários com perda do que levavam e do que iam buscar, se a língua de António os não fizesse parar, 

como rémora, até que, aliviados da carga injusta, escapassem do perigo e tomassem porto? Quantos, na 

nau Sensualidade, que sempre navega com cerração, sem sol de dia, nem estrelas de noite, enganados 

do canto das sereias e deixando-se levar da corrente, se iriam perder cegamente, ou em Sila, ou em 

Caribdes, onde não aparecesse navio nem navegante, se a rémora da língua de António os não 

contivesse, até que esclarecesse a luz e se pusessem em vista. 

Esta é a língua, peixes, do vosso grande pregador, que também foi rémora vossa, enquanto o ouvistes; e 

porque agora está muda (posto que ainda se conserva inteira) se vêem e choram na terra tantos 

naufrágios.” 

Sermão de S. António aos Peixes, cap.III 

 

 

 



 

 

Segundo Padre António Vieira, a rémora é “um peixezinho tão pequeno no corpo e tão 

grande na força e no poder”. Este peixe quando se cola ao leme das naus da Índia, consegue, 

apesar do seu diminuto tamanho, mudar-lhes o rumo, “se se pega ao leme de uma nau da 

Índia, apesar das velas e dos ventos, e de seu próprio peso e grandeza, a prende e amarra 

mais que as mesmas âncoras, sem se poder mover, nem ir por diante?”. Nota-se que existe um 

exagero perante a força da rémora, pois esta realmente, apesar de se fixar às naus, não lhes 

consegue mudar o rumo. 

 

“Se alguma rémora houve na terra, foi a língua de Santo António,(…)”.  

A língua de Santo António é comparada à rémora, pois ambas são pequenas e têm a 

mesma forma – achatada. Podem medir de facto, um palmo de mão como é referido no texto: 

“que não sendo maior de um palmo”, pois isso varia com a idade (e espécie) do peixe.  

Vieira enaltece Santo António, ao comparar a sua língua com a rémora, pois tal como a 

rémora, também a língua de Santo António podia mudar o “rumo” das pessoas (guiá-las pelo 

caminho do bem, impedindo que caíssem em desgraças). Assim, também as palavras de 

Santo António foram “uma rémora na terra”, porque conseguiram “domar a fúria das paixões 

humanas”, ou seja, os vícios humanos (soberba, vingança, cobiça, sensualidade). 

 

 Vieira continua o seu discurso alegórico, apresentando exemplos que confirmam a 

afirmação anterior: 

 A Nau Soberba, com as velas inchadas de vento, não se desfez nos rochedos, porque as 

palavras de Santo António a salvaram;  

 A Nau Vingança, repleta de ira e ódio, encontrou a paz através das palavras do santo; 

 A Nau Cobiça, foi salva das garras dos corsários pela acção de Santo António; 

 A Nau Sensualidade, iludida pelos cantos das sereias, encontrou a salvação, seguindo a luz 

das palavras do Santo. 

 

Podemos concluir, que este peixe simboliza o poder da palavra dos pregadores, mais 

especificamente de Santo António, porque ambos apresentam a mesma função – “guiar”. 

  

“Esta é a língua, peixes, do vosso grande pregador, que também foi rémora vossa, enquanto 

o ouvistes; e porque agora está muda (posto que ainda se conserva inteira) se vêem e choram 

na terra tantos naufrágios”. 

A língua de Santo António foi a “rémora” dos ouvintes enquanto estes o ouviam, 

quando o deixaram de ouvir, foram atingidos pelos “naufrágios” (pelas desgraças morais).  

 

 

 

 



 

 

Recursos da Retórica utilizados neste excerto: 

 

- Alegoria: Com a sucessão de alegorias das naus, o orador consegue nomear os 

diversos vícios dos homens, simplificando a sua argumentação – “Quantos, correndo fortuna 

na nau Soberba (…) se iam desfazer nos baixos (…)? Quantos, embarcados na nau Vingança 

(…) corriam enfunados a dar-se batalha (…)? Quantos navegando na nau Cobiça (…)? 

Quantos na nau Sensualidade (…) se iriam perder cegamente (…)?”.  

 

- Antítese: “a virtude daquele peixezinho tão pequeno no corpo e tão grande na força e 

no poder,(…)”, o orador reforça a virtude do peixe, a partir de dois aspectos radicalmente 

diferentes. 

 

- Repetição Anafórica: “Quantos, correndo fortuna na nau Soberba (…),Quantos, 

embarcados na nau Vingança (…), Quantos, navegando na nau Cobiça, (…) Quantos, na nau 

Sensualidade,(...)”, assistimos à repetição da mesma palavra «Quantos», com o objectivo de 

chamar a atenção, neste contexto, para a infinidade de colonos que protagonizam 

comportamentos reveladores de vicios condenáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho realizado por: 

- Diogo Jorge 

- Joana Pinto 

- Mafalda Vaz 

- Rita Fachadas 

   

 11ºB 


