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Quatro-olhos  
 

O autor do texto acaba os seus louvores referindo o peixe de quatro-olhos. 
Refere este peixe pois esta espécie habita águas doces ou salgadas, em rios e 
lagos do México e Brasil, e como o sermão foi escrito no Brasil mais 

propriamente na cidade de Maranhão, faz com que este peixe seja referido no 
sermão.  

O autor fica admirado por este pequeno peixe ter quatro-olhos em vez de dois 
como refere este elemento do texto “ (...) quis averiguar ocularmente a razão 

deste nome, e achei, que verdadeiramente tem quatro-olhos, em tudo cabais, e 
perfeitos.” Este peixe movimenta-se à superfície da água e na verdade só tem 
dois olhos, no entanto a córnea de cada um dos olhos está dividida por uma 

banda pigmentada, que permite que este pequeno peixe consiga ver a 
superfície e a mesmo tempo ver o interior da água. O que faz com que o autor 

refira alguns elementos do texto que comprovam a parte fisiológica do peixe: 
“E a razão desta nova arquitectura, é, porque estes peixinhos, que sempre 

andam á superfície da água, não só são perseguidos dos outros peixes maiores 
do mar, senão também de grande quantidade de aves marítimas, que vivem 
naquelas praias: e como tem inimigos no mar, e inimigos no ar, dobrou-lhe a 

Natureza as sentinelas, e deu-lhe dous olhos, (...) “. 
O autor do texto diz também que o quatro-olhos é um dos únicos seres que 

tem alma racional por conseguir ver o bem e o mal ao contrário dos homens 
como se pode comprovar com este excerto do texto: “ Oh que bem informara 
estes quatro-olhos (…) melhor que em muitos homens.”  

Este pequeno peixe acabou por ensinar o autor a olhar para o céu e para o 
inferno ao mesmo tempo como é referido em alguns elementos do texto: ” Esta 

é a pregação que me fez aquele peixinho, ensinando-me que se tenho Fé, e 
uso de razão, só devo olhar directamente para cima, e só directamente para 

baixo: para cima, considerando que há Céu, e para baixo, lembrando-me que 
há Inferno “. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Nome científico: Anableps Anableps  
 
Nome Vulgar: Quatro-Olhos  
Grupo: Peixes Ósseos 

Classe: Peixes 
Comprimento: 26-50cm  
 
O quatro-olhos é um pequeno peixe que tem este nome pois a córnea de cada 
olho, do pequeno peixe está dividida por uma banda pigmentada horizontal 

numa zona superior, fortemente convexa e numa zona inferior, plana. A íris 
possui duas projecções que dividem a pupila em duas, a superior adaptada à 

visão aérea e a inferior, adaptada à visão aquática. E é por essa razão que este 
peixe serviu de base para a alegoria, pois é referido que este peixe tem a 

capacidade de distinguir o céu do inferno. 
Este peixe pode ser encontrado em águas doces ou salgadas geralmente em 
cardumes pequenos, como em rios e lagos do México e do Brasil. É por isso que 

o padre António Viera o referiu, pois escreveu o seu sermão no Brasil na cidade 
de Maranhão. 

 
Curiosidades: 
 

Este pequeno peixe é vivíparo, isto é, o embrião desenvolve-se dentro do corpo 
da mãe, logo quando as crias nascem já estão completamente desenvolvidas. 

E machos e fêmeas desta espécie de peixe possuem curiosamente os seus 
órgãos sexuais orientados, ou para a direita, ou para a esquerda. E é por este 

facto que os machos dextros apenas podem copular com fêmeas sinistras e, 
vice-versa. 
  

Estes peixes não têm ritual de acasalamento, logo o macho fecunda o óvulo da 
fêmea, e é ela que tem de transportar a cria durante 3 meses até esta estar 

pronto para nascer. 
 
 


