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BIOGRAFIAS DE HOMENS CÉLEBRES DOS TEMPOS ANTIGOS E 
MODERNOS 
 

 
É com a biografia de Cuvier que o ilustrado editor português, o Sr. David 

Corazzi, abre esta nova colecção. Quem conhece a Biblioteca do Povo e das Escolas 
adivinha o alto valor da nova publicação do Sr. Corazzi. 
  A biografia de Cuvier é um pequeno volume de 32 páginas de formato menor 
do que os da Biblioteca do Povo, com um bom retrato, e impressão nítida. A escolha 
do grande vulto de Cuvier para abrir a colecção de Biografias, tem uma grande 
significação. O editor compreendeu o alto valor, na marcha das coisas sociais, que 
têm os homens que, do fundo dos gabinetes, descobrem e publicam as mais ocultas 
leis por que se seguem os fenómenos naturais, a vida e a sucessão dos seres 
organizados. 
 Cuvier foi, como é sabido, o criador da anatomia comparada. Antes dele um 
esqueleto fóssil era uma curiosidade sem grande significação. Os seus estudos sobre 
animais e as espantosas colecções de ossos, de crânios, de dentes fósseis que reuniu, a 
classificação e comparação que ele deu a estes elementos baralhados que as camadas 
geológicas do globo forneciam aos seus gabinetes de trabalho, deram-lhe um tão 
grande conhecimento das harmonias orgânicas dos seres vivos que, pela simples 
inspecção dum dente, ele chegara muitas vezes a reconstruir um esqueleto inteiro. As 
descobertas posteriores vinham sempre confirmar o que o grande homem tinha 
previsto, e assim se demonstra que na natureza nada há caprichoso, mas tudo sujeito a 
leis inalteráveis. Uma vez descoberto um elemento, se está de posse da lei, não é 
difícil conhecer todos os outros. Este método que Cuvier trouxe à Biologia, domina 
hoje muitas vezes os mais sérios problemas de Sociologia. «Muitos elementos 
diversos, escreve o Dr. Gustavo Le Bon (1); monumentos, literatura, línguas, 
instituições, crenças, &, podem ser utilizados para reconstruir a história duma 
civilização e da sua formação. É raro que estejamos de posse deles todos. Basta porém 
possuir alguns para achar os outros. Os mesmos métodos que permitem reconstituir 
um animal com alguns fragmentos do seu esqueleto são aplicáveis à história. O 
aparecimento de certos caracteres implica sempre a existência de certos outros».  
 Na biografia de Cuvier, a verdade, a clareza e a singeleza da edição continuam 
a ser a característica deste género utilíssimo de edições do Sr. Corazzi. Depois da 
biografia do grande naturalista, seguir-se-ão as de Galileu, Colombo, Miguel Ângelo, 
Dante, &, já anunciadas. 
  

 
 

 Este livrinho excelente para leituras de escolas e muito próprio para prémios 
literários, pelas belezas tipográficas e pelas gravuras, vende-se por 50 reis fortes. É 
correspondente da empresa e recebe encomendas o Sr. Manuel Augusto Tavares de 
Rezende. Nesta redacção recebem-se quaisquer pedidos, que gostosamente 
transmitiremos aquele Sr.  
 

                                                 
(1) La civilisation des arabes. 


