
AS DUAS EPISTEMES DE BALDUÍNO RAMBO 

RESUMO 

[ste .lrtigo tr~t .:. dJ rvoluç~o dos s~res vivo' na ohro de B.,lduíno Rambo. 
Utilit..Jndo-~c lrês 1on1cs prtndpai .. de informaç3o. discut<.-"-SC ~uu:, i dê ia' 
J r~pct lo do tem~. -.cus prt.~onct•nos c in<·orr(.'(,õcs. as\Oei~ ao que 
se podedn (IC'nomlriJr de <'pistem<•!-t c rincton1sta c racion.1lista. A tlnáll't(' 
dos t<!,tos de Rambo ind1ca uma po.sivel progres<ão no sentido da 
epi ~CC'me cn.ldomr;;t.:a à mt'tlid.J 4ue "Se c..:ht-ga a~ cc;cnto~ mais. rC'Centes 
(década elo 1'150). 
Paknr.J4Y-ch.u l': ept.,l<'me-'l < riacioni~la e radonali'-l.:t; evolução dos sere~ 
vovo>; h1ologia no R1o Gr.lnde do Su l; btologia na pnmt'1ra mdacle do 
século 20. 

ABSTRACT 

This article d<'.:.ls wtth the ~nlution nl living ht'ing' 1n lhe wnrkot Balduinn 
Ranlbo. By u•ing t hr~e mJin <ourte< of infom,~tion 11 1s disçu.,ed hi• 
tdea>. prejudiresand mistakt'S. in á<sociahon wilh what <nuld lx• named 
crCi\IIOMiSI :111d ration~lisr f\fJ15ten1C). lt IS 4iuggestcd that ,l-, one SC>e' from 
oldcr 10 hi• r<.'Ccnt vvnting< ldccadt> of I<JSO) it seems to tJrcdornlnate tho 
creattonisl cptMetl'K"' 
KPy-tvords: <.r...•altont~ l epio;,tumc; rJt ion.:tlisr epic;t('tme; cvol1.1f10n o f ltvmg 
bemg': biol<>g~ in Rio Granrtc do Sul; biology in f~r<t half 20th ccntury. 

INTRODUÇÃO 

Dentre os nnmcs ligados .':1 htstória da 13otântca no Brasil inserc-~e o d~ 
Balduino R;:unbo, jesuíta. nascido em I t de agosto de 1 'lOS. em Tupandi, 
entilo rnunicípiu de Montencgro, RS c ialccido a I t de setembro de 
1 <l(> 1, em Porto Alegre (R~buskc. I '187). Sua obra mais conhecida junto 
J() público leigo (• "A Fi•ionomia do Rio C.rande do Sul', publicada na 
su.l primetra edição em 1942 e que relata admir<ivclmentc a vegetação, 
a fauna, a geologi~ do Rio Grande do Sul assodadas ao que ele próprio 
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denominou de "significação antropogeográfica" dos di ferentes 
componentes da paisagem deste Estado. À época do lançamento da 
segunda ed ição (1956), afirmou-se que "A Fisionomia" teria sido 
aponta da por um grupo de inteleduais como uma das dez obras mais 
destacadas da cultura rio-grandense (Prefácio - Lu is Gonzaga Jaege r). 
Seus trabalhos de Botânica são em grande número, tratando 
principalmente da Sistemática, bem como alguns sobre a origem da 
flora do Rio Grande do Sul. Surpreende, todavia, que em duas 
publicações extensas sobre a história das ciências no Brasil, 
respectivamente a editada por Fernando de Azevedo (1956) e a editada 
por Ferri e Motoyama ( 1979) conste apenas o nome de Baldufno Rambo, 
sem maiores de ta lhes sobre o seu trabalho. Na verdade, os escritos deste 
jesuíta estão a merecer um exame aprofundado, pois sua produtividade 
em d iferentes áreas foi extraordinária (poesia, cartas, textos cientificos, 
textos de d ivulgação, etc.). O título de sua melhor biografia até o 
momento diz tudo: "Balduíno Rambo, S.j. - Sacerdote, Naturalista, 
Escriror e Líder Popular" (Rabuske, 1987). 

Neste artigo pretendo examinar alguns textos de Rambo sobre a 
teoria ela evoluç3o biológica, particularmente os publicados em 193 9, 
e que fa7em pane do livro "Elementos de História Natural" ; os escritos 
(partes do diário pessoal) do período de I <J44 a 1947 e publicados 
recentemenle sob o lllulo de "Em Busca da Grande Sintese• (Rambo, 
19<J4 - editodo por Anhur Rabuske) bem como outras pa rtes do diário, 
publicadas por Arthur Rabuske e que se destinaram à discussão e m 
um encontro de jesuítas (IV Encontro de Jesuítas Cientistas; "Os 
Desafios da Ciência", 1986). Finalmente, pretendo examinar um tex to 
mimeografado, escrito por Rambo em 1957 e que foi utilizado para as 
suas aulas de Evolução. 

Por que "duas epistemes"? Porque em Rambo coexistiam duas 
visões de natureza: uma, criacionist.a, segundo a qual todos os seres 
vivo~ foroHn criados por vontade divina. O Homem, ao descrever a 
natu reza dá um testemunho da vontade do Criador, ao mesmo tempo 
em que recon hece-~e como obra máxima daquela criação. A ou!T a 
episleme, racionalista, fruto do seu treinamento científico, procurava 
c;-xplicar todos os fenômenos da natureza através de relações lógicas 
de causa e efeito. Todavia, é preciso reconhecer que a visão criacionista 
do mundo sempre predominou em Rambo; na minha interpretação, 
seus textos indicam que ele ioi ma is raciona lista quando jovem. 
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OS "ELEMENTOS UE HISTÓRIA NATURAL". DE 193'1 

Esta obra, destinada a<» estudante\ da 5· série. esta dividid.t em cinco 
partes, Zoologi~ (mai' especificamente fisiologoa human_a), Bot,inica, 
Mineralogoa. Gt.>Oiogi.J e Hi\tórla da T(•rra e da Vida. E esta última 
partt? qut• intert?ssa au tema deste artigo. 

"No mundo material, que temos doa nle dos no~sos o lhos, nada é 
constante <: duradouro· (p. 2551: ;~ssim com<.-ça o Capítulo 1 desta 
parte final do livro. O autor deixa implícito, sem dúvida, a men<~gem 
de que h.1 um outro mundo. não-material. onde devem coexistir, 
constânCia c eternidade. O reforço a esta men~agem implícita vem no 
in feio do parágraro seguinte: "Nem a próproa terra, 4uc pisamos, escapa 
a este iluxo inint<:rrupto de tudo quanto é material c passageiro". Há, 
por outro lado, uma rcf..-rênci.l cla ra às mudança~ ocorridas na estrutura 
da Terra ao longo do ll'mpo e assim, à odéia de' evolução. f admirável 
a profundidade e a <llloalidade do texto. levando-se em conta que se 
trata de livro dl'st inado às crianças da 5·' 'érie (ou, como est,, na própria 
contra-capa do livro. para o •s· ano seriado"). 

Ao tr.1tar da "Evolução cósmica da Terra", ele a divid<: em quatro 
épocas. • a'lral" "planetária", "biológica" e •amropológica". Estas dua~ 
últomas, d,lda ,1 omponánda para o texto pre.ente. estão transcritas na 
Integra a ~t.·gulr 

c). ~poca biológor o. - Q uando, n.1 milcn oos in omagonalvelrnt'nte 
num~>rosos. a temperatuoa bai,ara aquem de 100", estabeleceu-se a 
possobilidadc da existenc o a de ""es vi> O'> o;ot,..., a face da t"rra. inicoando 
a f~S<' bootógoca. cl). t f.>O<a Mtmpológic a.- Emcrgond" da hJ7 bru\ule .. nte 
da prt.:•-hic;tclna ap..1r~e.- fJ'Uf i'im. o horncm, imprim1ndo o ~êlo r~io liO 
último dos períodos da t~rra. (p. 1581 

Naturalmente que pela •ua fonn.tç3o religiosa, a "época antropológica" 
é dada como objetivo final da criação, o "selo régio", como ele próprio 
diz 

O Capítulo 2 vc"a sobre •o, documentos da vida"; aqui Rambo 
desuevc rnagnifiram(:nte os dilcr<:>ntes conceitos de fóssil e de f.lcie>, 
até chegar ao c.tpitulo ;cguinte onde pa"a a narrar o que cl('orreu nas 
eras e períodos geológiros. lmpt{'"iona neste capitulo, mais um.l veL, 
a atualização do autor em relaç3o dOS conhecimentos da época e, 
partocularmente, qu.tnto ao desenvolvimento das pesquisas 
pal<.>ontolôgica' no Brasil (c-ada pcrf()(Jo da cronologia geológica 
encerra-w com uma visão do que 'e tinh.1 descoberto em solo 
brasi leiro). Ao falar cio PNmiano no llrasil, por exemplo, Rambo 
menciona a 
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do hemisfério austral, tanto do sul do Brasil, como do sul da África, In dia 
e mesmo de Japão. Por esta e outras razões admite-se que naquele tempo 
estes conttnentes (ormavam ainda um bloco (mico. ou ao mcno$ se 
achavam ligados por pontes continentais ("terra de Condwana") (p.276) 

Aparentemente J teoria do bloco único, Gondwana, deveria conter 
um apelo favorável a Rambo. Esta possibil idade é interessante porque 
na déçada de 1 '130 a teoria da deriva continental, de Alfred Wegener, 
não era vista como importante ou mesmo como representando algo 
possível; na rea lidade, apenas na década de 1960 ela foi retomada, 
transformando-se 110 que hoje se conhece como teoria da "tectônica 
de placas" (AIIcgre, 1988). Sobre o Jurássico no Brasil, diz ele que 
"não se conhecem formações que com certeza se possam atribuir a 
este periodo''(p. 280). A comparação com o conteúdo de um texto 
publicado 50 anos depois é impressionante: ·No Brasil, até o momento, 
não há uma única prova paleontológica segura da existência de 
sedimentos jurássicos" (Lima 1989, p. 49) 

É todavia no conteúdo dos rapitulos 4 e 5 que vamos encontrar 
a expressão de alguns dos conflitos epistêmicos de Balduíno Rambo. 
O capítu lo 4 trdta de apresentar "A teoria da evolução dos seres vivos" 
e lá são abordados resumidamente o que ele chamou de "constan
tismo", como representando as idéias da imut~bi lidade das espécies e 
o "evolucionismo'' como o oposto. Neste último faz-se referência, 
primeiro, às dificuldades impostas pelas descobertas pa leontológicas 
à idéia de fixidez das e'pécies e em segu ida menciona-se lamarck e 
Darwin como opositores a estas concepções. A propósito de Darwin, 
ele é awesentado corno "um dos homens de ma i ores conhecimentos 
naturais que jamais existiram. porém falto de critério filosófico• (p. 
289). Ao discutir os "fatos que sugerem a evolução das plantas e dos 
animais'', Rambo enumera os argumentos largamente utilizados em 
livros-texto de evolução até o final da década de 1960, ou seja, os 
argumentos paleontológico, da anatomia comparada, da embriologia 
e da biogeografia (uma obra recente, como a de Strickberger - 1996, 
os coloca no contexto histórico, enquanto outras não os mencionam 
mais). 

Três são as teorias apresentadas por Rambo como tentando 
explicar a evolução biológica: a de lamarck, a de Darwin e a de de 
Vries. CadJ umJ delas recebe uma crítica do autor; assim, em relação 
ao lamarckismo, por exemplo, ele diz: 

108 

A teori a de lamarc:k, hoje universalmente a1bandonada, sofre dua.s 
dific-uldades tnvendv~is: uma de ordem filosófica, outra de ordem 
experimental. lamarck .. ,dl'nite uma tal ou qual vontade elos seres vivos 
de se ad.,ptarem as novas necessidades: contra isto se responde, que em 
pnmeiro lug~r O!<> St!res vivos fora do homem não tem vontade~ e em 

Epi$le,e, t>orro Alegre. v. 2, n. J, p. I 05-120, 1997 



segundo lugar, me~mo SI (") t•vessem, de n.Jda Ih~!. valeri.1, P.,""~r~l obtt:'r 
nova'> adaptaçôe!tt, o que se pode ver no hon1(.•m, que por mer(l vontade 
não"' adapla a novas c ondiçÕo•\. (p. J95l 

Ao critic.1r l)arwín ele é mJi~ severo: 

A rcorio de D.;~rwi n (o·epelomo-lo novomonlc: falamos aqui só 
re!.pc<.tJ\'olmentc ~s plantas e animai~) repugna antes de tudo 
lilowticanumte. poos pô<: o rego me do cego aca.o em lugMdo finalidade, 
que em todos o!>- ~crcs d'-' naturt!'Za !;l' pode .1pí'tlpar com a!t mãos. Si hoje 
em d1a nenhum naturtlli~ta .1 admlll' em ~ua integridade e muitos a 
condenam 'ttam rc!tlrição, geralmente não é por causa do <'rro (ilo~ótico. 
sen3o por erros biológico<. (p. 295) 

Na crrtlca à teoria mutacionosla de Hugo ele Vrie~. de d~ nov~menlc 
mostras de arualiLaçào no S<.'U conlexro hi~1ó1ico, .lo cilar Morgan <' 
seu& experimentos com Drosophila (recorde-se que 1hom,H Hunl 
Morgan recebeu o premio Nobel por 'uas cle;colwrras 'obre o papel 
do' cromo~ somos na tran~missão dos c Mactt>res hen.-dil.nios em 1933, 
uriiiLando-'e da Dnhophif.J como millenal experimenta l). É oportuno 
enfali7ar que Rambo moslra uma cerra sompatia pela teoria 
mutacíonista; dit ck, por exemplo, na pJgína 296: •os f~los Sl' 

mulliplic,lm quasi diariamente, de maneira que a teoria das mutaçõe~. 
enquanro di; re~peuo a raças novas demro da me,ma ~pécie nalural. 
passou ao lnvt•nt5rio ~eguro da biologia". N3o apt•na~ i~lo, mas nas 
du.1' págonas st:guinl<.>s ele arrola mais pontos a favor do mutacionismo, 
não sem a,ntes afi rmJr que: "As reonas de Darwin e LarnJrC~ falharam• 
(p. 2971. E jusro, enrrctanto. desr.1car que Rambo não concedia lodo' 
os crédilo~ ao mulacionosmo, pois "todas a' experiências provaram 
aré agora só a origem repcntina de ra(.15 df'lllro d<1 m esma C5pécie" 
(p. 297, grifo original!. Mais ainda, dit ele logo a 'eguir· 

O mutacioni>mo c•plica a '"oluçãol Não a t'\ploca, pois p.1ra I ai~ sahos 
dcvcnan1 wr ~m mal~ ou~ado-., do qu<" os <lu~ se oiN!rvaram ... S.1ben10_,. 
.;~gor._J Jo t"(Y'IO, como ... t' origmarom ,H' rcJÇ,t" e vo:1ricd..1d~s/ tulvPl' Jigum 
di.J ob~f'\t:-nw~o. /.Jmbem _CJ/tos nMJorco~. que> o;e preslenJ ~' e'plicJÇJo 
dl'.<C'iJda do '"olucionNIIO(p. 2'17: grofo orogmall. 

Ao fazer um balanço final deste capílulo .;, ele conclui: 

Recapirulando o <1ue prN edc, llramtl' as ..eguinles cone! u\Ões: a) É uma 
fah" de eo;pmto cil'nt~tiro. afirmar qu<" .1 evolução dos ser<'~ vivo' é uma 
verd,>de provado. h) E ck•,perdk i o ele lempo, dospul~r. num lovro c>eolar, 
sobr<• a evolução hipotc'lica do, mamífero>, elas 3\c' e do• rêpreo.. poi' 
nem ~bmno~ com <...crtctu. si teve lug<Jrou n3o; ~ m<.Wimosi o\0\Jt:,c..,.semo
fallar-nos--i~ a chJve explkariv,l. dO ronjunro dos latos que sugerem,, 
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evolução das plantas e dos animais dii grande probabilidade ao 
mulacionismo (p. l98). 

O último capítu lo do livro ia7 comentários sobre os "Caracteres gerais 
dos seres vivos. A vida"; compreende este capítulo, três pequenas 
partes, respectivamente, "Estudo comparativo dos minerais e dos seres 
vivo5", "Estudo comparativo das células animais e vegetais• e "Estudo 
comparativo do homem c dos ;mimais". O parágrafo final desta parte 
resume toda a bagagem ideológica de Rambo: 

O homen1 reúne em si lodos os reinos da natureza: o mineral, pela 
subsl5ncia do seu organisrno; o vegelal, pelo c resdmenlo e 
desenvolvimenlo desde a iníância atê a idade cl<'lulta: o animal, pela 
sensibilidade e o' órgãos do' sentidos: a coroa de tudo Isto é ,, di mil 
espirillla/, que o levanta sôbre todos os outros reinos, comunicando~lhe 
a dignidade única (p. 30 I). 

AS "CARTAS" DE t944 - t960 

Este conjunto de documentos, o qual representa apenas uma parte do 
d iário de R.1mbo, está publicado sob a forma de livro com o titulo 
"Em 13usca da Grande Sinlcse" , editado por Artur Rabuske (1994). É 
um material riqurs~imo, cuja publicação representou um verdadeiro 
ato de coragem, pelo que re~Jresentou Rambo na comunidade religinsa 
e como um professor em todos os niveis de ensino, dado o conteudo 
das mesmas. Os temas tratados neste diário, como se fossem cartas 
enviadas a Deus, são diversos, desde questões doutrinárias, da 
iormação dos relig iosos, questões polfl icas e sociais, fantasias sexuais 
e, o que interessa aqui de modo partku lar, reflexões sobre a a tividade 
científica c sobre evolução orgãnica. Assim, a primeira destas cartt~s 
leva o título de "Pensamentos sobre Deus e sua Criaç5o", tendo sido 
redigida provavelmente em fevereiro de 1944 (o tftulo da carta ê devrdo 
ao editor do livro, com o objetivo de dar uma sequência aos diferentes 
capítu los; sobre a data, em gero I as demais especificam também o d ia 
e CJ mes, mas não esta primeira). O segundo parágrafo é um desabafo: 

110 

A med1da que me entretenho com a descrição elas Ciências Naturais1 

experimento em n1irn mesmo uma espécie de esvaLia.mento da vida 
\.'!fel ivn. Apodera-se de mim a sensação de que o o;er cadavérico das 
plantas morlas se renele ern rninha alma, como se minha vida interior 
assimilasse, mzus e mais. o aspecto inanimndo do meu cemitério de 
p lantas. A ocupação constante coon as descrições lah nas apenas 
esquemãlk:~s. ger.tlmcnte áridas e inanimadas, projetam ~ua cor mortiça 
sobre a alma, tornando-a embotada, gélida c apática. (p. 13) 
O gosto antigo pela poesia e a sensibilidade para a contemplação da 
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nt~lure.Zl& 1 é verrlade, não morreram em mm1, mas recuaram pari' um 
e'paço lwm mni< reduzido. r,.,. 14) 

Como se ver~ ad rantc, este sentimento traduzia o modo como Rambo 
~c dedicava as suas atividades científicas, principalmente como 
botânico; era uma atrvidade realiL.1da com forte dose de emoção. 
com uma vNdadeira paixjo. Estados a ltern«livos de júbilo e depressão 
não raro aparecem no conteudo de tais cartas. Na falta de urna 
justificativa melhOI' e le ta lvez tenha preferido referir-se a sua idade: 
"Também niio se pode negar a influência do fator idade. Se bem que, 
com apenas 3'1 ar10> de idade, não me con,idcrc, em absoluto, pessoa 
velha. • ~ interessante comparJr o parágrafo acima com um trecho da 
Autobiosrali.J de Charle-. DaMrn. quando l'Ste diz: "He dicho que en 
un aspe< to mi menti:! ha l.lmbiado durante los ult imo~ vcinte o lrcinta 
aiios. Hasta la edad de treinta, o algo más, muchos tipos de poesia 
t.1les como l,h obras de Mi lton, Gray, Byron, Wordsworth, Coleridge 
y Shel lcy me procuraban un gran placer, e Incluso c uando cokgial 
me deleitaba intensamente com la l«!ctura de Shakespcare, 
eopecialmenk• en las obras hi\lórka,. También hc drdto qut• an1aiio 
la pintura me gustaba bastante y l.:t mú"< a mud1ísimo. l>cro desde 
hJce rnucho<, aiio' no tengo paciencia pa ra leer una línea de poesia; ... 
Tambi<'n h<.' perdido prácticamente rn i afición por la pintura o la 
música.• (p<igrnas 85-86 da tradução espanhola, Ahanza Editorral, 
Madrid, 1 qcnl. 

Em texto de 24 d<' junho de I q45, Rambo aborda o problema 
gera l dn CriaçJo: 

Vigora n.l Tua C riitçào um si c.. tema \Umamente rigedo, no quat. porém, se 
observa ''ma ordem 4U<' vai .. 1rê os Ulrinlos pormenores. Bem con~•dcradoJ 
este sist('tna e c-<la orde-m ""rrduzem propnamentc a srmples variaçôc' e 
divJgaçÕC!' no Teu planv e pensamento C<'ntral .... A pnrneira \iiSiol, a Tua 
Criação nem mt"c;mo !!(' 61pre)Cnlacomo ordftnada, mas con1o urna gtill'\de 
conf~o: grande contu>ào o Teu hrmamento estrelado, gran<k• <onfu>.\o 
o cchfíc1o dos remos. do ~er, unm tonfus:lo mwlns ve1es hornpilanlc o 
roterro da Tua Provrd~ncia 11.1 Histórra da Humanidade (p. I 27) 

Esta noção de "or·dcrn" não é rãlil de "" enwnder; ~eria <!la uma 
nl-cessrdade no contexto L-pist&mico por onde se movi.:t Rambo? Sc•ria 
um reflexo de sua formação dcntr fora cl,lssica, para quem toda' .:ts 
•peças" do Unive"o en<" adeav.:tm-se <orno um mecanismo de relógio? 
O final do parágrafo transcrito acim.1 parC<"e indicar que se Ir atava de 
algo ronsequenle J da existência de urn Criador onipotent~: (atina i, 
C"Omo l'Ste poderia criar algo que não iosse ordenado?). A "confu,3o" 
~eria só na >upcrfíc ie, fruto <ie no'S•l ignorànt ra; é o que parece 
testemunhar o trecho seguinte· 
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Nó-s cientistas. lr.:11emo~ dcmro de nós um certo prc~scnt1mento c um 
s.1lutar tem<W f a< e a toda,,., confusão. lmpnmr•te <'f1'1 n<K um re.plendor 
do Teu próprio '<'r " por MO <.:~!><>mos ele antemlo. que por trás dessa 
aparente balburdia rcona urna maravilhosa narmonra. MJO< amda! Que é 
tarefa nossa pcrsellurr as meadas deste srslema e explicar com 
transparéncia sua rntNiigaç.'lo. (p. 12n 
Rnrlssi rms vez e~ ,tlgum privilegiado dos nosso~ consegue abm caminho 
par.:~ urn.:~ nova c:l~:.•c;ç-(')hPrl;). f ais homens foram o n3o dcma .. iado piedoso 
t1Mwin, co1n sua lcon~' cl.l cvoluç3o, e Te;>u mork~,lo -tc-rvo Gregórao 
Mendel, com suas lc" lrcrctlrtárias. (p. 128) 

t OJXlr1uno que se registre ;squi que em mais de uma pa"agem Rambo 
refere que a sua missão ~cria .l de d<.-svendar esles misleriO» e apreender 
a totalidade da Criação. Na pagina 129, por exemplo, ele explicila: 
"Quem sabe, um dia t,liVt'L me será dado dehar um olhar de 
profundidade na ortl<!m do Teu Universo? Sabes de minha luta para 
adquirir uma visão nova t• n1.1is exala nos edificios dos reinos da vida.• 

O pensamento evoludnnista de Baldui no Ramho manifesta-se 
da r<~mente em outra frase dc.,re mesmo texto, onrlc <'le discorre sobre 
a div<!rsidade nJ nbr~ da C'ri.1ç5o: 

.. . dífcrem Tuas crv .. 1\ em '4!U 11110, sua nor. ~u lruto; chVCfJ;Cnl Teu.s. animais 
em 'iUa form .. l .. c.uJ ... dapl~lo, <t>U3 e<.péc-ie. Uma difcrcncia('Ja inc-rível 
reina em roda a parte 00\C tr.l(O~ íundamentais. da Tu.l Cri~Jo. Com isso 
,, variação não fica t•m ,>lh<.lluto esgotada. (p. 1301 

[ nt rctanto, a critica tor1l' qlt.lnto à interpretaç Jo d<',t,l variabilidade, 
dada pe la maroria du~ hrólog<>' •·omemporáneo~ dt• Rambo, está 
registrada alguma' pógrr1a' adiante: 

o~ Teus pesquisadores riJ NotureLa ainda mai~ Vt'ZCS InCOrrem no erro 
opo<to taqur Rambo n:lerc·<C ao lato dos pe•quisádores n3o considerarem 
.. , obra da Criação como a dt!' um Artista). Cada d1a sentam na oficina das 
Tuas obras ele arte, J>Cr"''luen> o desdobramento elas Tua< obras de arte, 
do hloco I05eo atC a C)Cuhur~l acabada. colecionam l' lixam com o olhar 
cada lasca que <.e de'f)r<onde <lo Teu cuuel e compõem I MOS e mai' ''"os sobre a.< lei< do r.,u labor arti<tico. Porem. por '"ar<'f1'1" <U.l atenção 
~·clusiva nu olhar c no ml'drr e no pesar, sem que le possam enxergar 
nem medir, n<'m p<.'>M, dlo de barato que nada 'abcon de to. Prererem 
morder·s.e .-JtC cor1.tr .1 lmgu .. 1 t> oferecê-la ao deu" dJ burnc:e, isto é, ao 
.. lcJ.t;O (itálico ll'ICU}f ,, ck~IXJr <(UC ao meno~ um pensamento seu se fixe 
no mundo da matéro,> (p. I 37) 

E. rornprl>cnsívcl que a noçJo ril' acaso fosse rejeitõda por um padre 
t".llólrc o; aiinal, como admrtrr .1c ,,,o 'c lodo o proce"o de criação esta 
detE'rrllinado pela vontade d<.' um «'r supremo cujo objetivo último é 
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gerar o Homem? Na realidade, o acaso aqui r itado rlil respeito à aç.io 
rla st•leção natural 'obre .:1 variabilirlade· como já foi transcrito 
anteriormente, uma çl;" crít1t as que ele faLia .10 darwinismo exprcs,.Jva 
que ' "repugna ante-< de tudo fik>.<ofic.1mentl!. poí~ põe o regime do 
cego .1caso em l ug<~r da finahdadc ... 

O conlloto entre a' dua' ~pistcmes petas quais Rambo se orie ntava 
fi< a e><plícito em longo trecho (p,\gona~ 137 a 1481 onde ele iaz uma 
'everu criti< a ac" teólogos; ,, partt• final desta crítKJ di L: 

1\ históri~l de t.Jii lci é uma vcrRonha pJr.J a Tcolog•o:~ l!lll ger~l, \Fl'rgonha 
que, pnr tamtwm -..c ter •·nacuiJrlo o r.uiltN de Cali lei, "C toma .:ti•lciá 
lllõlior. Vantancm mmhun1.1 troux(' ~hl dermfa4 Lugo qu<> a Teoria d.1 
Evoluçlo cOI'IK<>çou '' iaz<•r cst·ol,l, .J m~smn hislórl.l se r<'pettu. Em vro1 
de se levantar " qut»tão a que: estC'<a de p<:>qu~<a pertence o corp<~ 
humano, ,1prm.Nc .10'\ 1e6lc~os to 1ntu a '~ti enc .._1.rgo o problema c fulmin,í
lo com um dt.'("reto cie <.ondena('ào. ARora cu bem \ei que.- vi~av01m, ('m 
J.mmeirn lugilr, 11hngtr ~1 evoluçclo rio HonlC'm todo ·lf>.lrtirdo reino .lnim ... tl 
Neste 10cntido c-.-:Jbe--lht.as a raLão pc.lrqul' o e-!>.prrilo hum.1no não 'i<' cnc.:uxu 
no reino da ( il-ncia Natur.11. Segundo a (oU.l ~c..ênci.J e obj<'tod.J f tlosolia. 
Segundo ,, su,, dc>lonnç3o >obrcn~tural, a obj~lo da Tcologo.1. !p. 1481 

Ainda ooa mp,ma lorlga rarta rle 24 de JUnho de 1q-1<;, R.lmbo reafinna 
a sua aceitação 11.1 teoria da evol u~ão, ,10 diN" 

.. Tu s:Jh~sque de~dt- set'npre ad<•r• à Onutrin.1 do Evolu<'ionh.mo. Mmh~ 
op.ni.lo "i..bn· ..1 ongl>m do Hom~m t.lmbém J conhece\. rnao,. <'La n3o 
tmporta ml.nto no curso rl1'1'\ idêta"i qu(' seguem. Não sou panid.lrio cia 
Evol u~3o por (1-..;pirHo 'iCt l5rio, porque todo tan;Hismo é p~ra mnn 
.1homin.lçâo tltabóti< a.. ,_ .... , cre,(_·cnte possibifidadt." ~ prov.l~ me fa7 
p.;~rcccr ma i~ acciltlvel o Evotunomsmo rlo que a optntão tontrMt.J: mal\ 
ttc.:eil.,hd e ci•1er puuc-o: t•u a c·ono;id~rn como de•,tític4tn'l~nte n~rta. fi). 
l bBJ 

Com o ohjt•tívo de relorçar l">la "'a pu'ição e também de R'<iuzír o 
ímpano da teoriu evohociormta quanrln conírnntacl.1 roon a h opótt•-.• 
ela criação. ele lança mão d~ uma afirrnativ,l atrihuída ,, Darwin, .H> 

I.."Scrcver, n"ll11c.'"'ll1..1 p,1gina: "'A1é mesmo rJarv..tn tl-.... ~~ c...~t ... l intuição, .10 
Jrlnn·" qu•· a l'voluç3o dt• um st>r vivo de outro modo não '6 não 
çontrilcfll a Tua ~abedoria. ma> demonstra até uma manetra mar\ 
pt-rfeita d.1 me,ma". Aqui. provuveloncnle, l~,unho t•st.\ ,, se rt'ferir ,, 
um rto' últrmoo. p.uagraiO'> da Orw<'m da.< E>pécit" qu.>ncfo Oarwin 
afirma' 

Dentro de m\.•u modo de pensar t oncorda melhor com o que .,,1bemos 
"·"ler~ lcg.Jd;l' a m,,lcnol pelo (.rondor c1ue ,, produ~ào r a extonçào dos 
holbit~nlc~ .lnligos t! Jtu.-w; \.ej\ll'n de\,.id.ls ~ cau~s ~< .. '<.und .. trias, tumo i.l) 
<tue dt:h:rmin.,_,m o nascimt.>nto" .1 morte dt cad ... 1 •ndi\.1duo. Quando 
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encaro todos os seres não como cri<Jçõe~ espec1a1s, mas como 
descendentes I ineares de uns pouco~ seres que viveram bem antes que se 
deposililsse a primeira camada ela Era Siluriana, a mim parece que I ai~ 
seres s.:l-em engrandecidos, ganham nobreza com este posicionamento. 
(p. 351 do tradução da primeira edição-Vi lia Rica Editora Reur1idas ltda., 
Belo Horizonte, 1994). 

Em partes do <iiário escritas na década de 1950, Rambo parece mais 
áspero ern relação ao evolucionismo; por exemplo, em 25 de julho de 
1955, assim ele se expressa (os comen1ârios e lranscriçõcs que seguem, 
baseiam-se na lraduç.ão de Arlur Rabuske e publicadas para d iscussão 
no IV Enconl ro de jesuítas Cientistas, 1986): 

Deves considerar, con1 inteira seriedade .. que fiL um plano que, 
francamente, me parece importante para o Remo de Deus. Vê como aJi 
estilo os neo~dJI'\vinistas e outros espíritos 1 1'l"'a léficos' semelhantes, ora 
tenda a faca e o queijo na mão! Acham eles que descobriram o ovo de 
CoiOtnbo, querendo explicar todas as coisas de forma apcnolS meccmicísta, 
'causaii'Y'Iente' , como dizem com tanta poesia ... (p. 29) 
A grande heresia dos C1ltilnos cem (!) anos - algo assim como a grande 
merelriz do Apocalipse- tem sido a Ciéncia Na1ural atéia, que incbria os 
reis no império da pesquisa com o vinho de sua fornicação I ... A peça 
central de todo esse reino de merelríciu vem a ser a frase: 'Tudo evolui 
de acordo com uma pura lei ,,~leria!' (p. 30) 
A fraude evolucionista: eis a grande heresh.'l do nosso tempo (p. 31) 

Prosseguindo neste tom, o diário de 11 de setembro de 1956 rejubila
se com crflicas ao neo-darwinbmo que Rambo havia publicado em 
trabalho recenle: 

O mundo tem pertencido aos frandislas ('frondeure'), piratas e :flibustciros 
do espírito. Est~ impressão avassaladora se apoderou de mim, quando 
hoje veriDquei junto ao Smilh o aparecimento longamente <>spcrado do 
anuário doPe. Reil1.e nele folheei o meu trabalho sobre a Selva Higrólila 
('Regenwald') do Alto Uruguai, no RGS. Em seu leor e conteúdo eu declaro 
uma guerra de arrojo nílido ao neo~darwi 11ismo. Coloco-me no ponlo de 
v i sta de que toda <> questão eleva examinar-se de acordo com o 
desenvolvimento temJJOral (hislórico!) dos seres vivos desde o aspecto 
me<amentc hislórico, guardando plena independência de qualquer opinião 
ou hipótese preconcebida (p. &2) 

• A TEORIA DA EVOLUÇi\o• (1 '1571 

Com este ~ itulo Rambo expõe ern 18 páginas dati lografadas e 
mimeografadas o conteúdo resumido dos argumentos a favor da 
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evolu~·ão I paleontológico, d~ anatomia comparada, da omogenia e 
d.1 hiogeografia) c da' teoria~ que procuram explicii·la llamarck, 
Oarwon, mutacíonismo e ortogencse). As última~ de7 pagonas d~le 
tt•xto ele as consagra ao e"udo da evolução human,l, certamente o 
Lt•m,l mai> caro e difíc il para um ,Jçerdote. 

f l.i um aspecto inici.ol que representa um cquovoco de Rambo: 
L'>tt• é o do conceito de evol u~·So. Me:>mo admitindo.,e uma cicfinição 
de c..•volll\.·ão Nenl teranos sil'npk's\ corno ele diz, corno ..,t'ndo 1'a 
Lr.lohfonnaç.i.o de uma ~''P('< o e vi v.! em ou1ra•, fi< .1 di fi< il Jcei tar um 
1 onceito que omite tod<> o tenômeno da aciaptaç.io. lrlll.'rpre:lo esla 
i.1lh,1 < nmo ot!\·ido il difiwld,ldt• que Balduono Rambo tonha ... m aceitar 
,ltuldliclade da evolução, aind.1 que racionallll<'ntt• 'l' d<•c laras>e adepto 
dJ tt.'Oria. Analogamente, quJnclo t'le pas>a a t•,aminar '" argui'Tl<'ntos 
do t:volucionismo, ele dei~J p,l'!<>s.:ar um novo equivoco ;.o ~1firmar~ ern 
relvç5o J "pro\·a"' da \lnatornioJ c·ompur:td.l. f4Ue: 

O c:studo de um e o mC'ii'I'IO t:OI1JUnto funciont~l por cxcmpl<l, do ''P'-'relho 
hrculalório. llum clowrmmado grupo de nnimms, por exemplo do~ 
vt.~l tcbrados, dcmon<õilr.l (."HrHturth rcla1iv.1mentc 4iimplc' no\ mait; an1 igos 
(peixes), e termin,) por ~'p:..relho~ rnaravilho~u1ffiCI1tP t:Ot'l'lp l kado~ c 
f:K'rfcttoc; tmamííeros). (p. 'l 

Eviclentt•mente que o aparelho< irculalório dos marnih:ro' não é mats 
•perfeoto" do quc o do' p<.'i>.es; a idéia que e~t.i por Iras daquela 
afirmação é a da Granclc \acll'ia dos Sere,, do simple~ ao rornplexo, 
dn menos perfeito ~o ma" perfeito. Como salienta Futuyma ( 19921: 
"Esta '<•<cada cia vida' pNcchida na graciação entre a rnat(oroa inJnimada 
P•"'''nclo pelas plantas, an11nJi' 'inferoores' e humano,, Jté o; anJOS c 
uutro~ s~res espiriluai s, d(•ve ~cr perfeita e não aprescntlH lacunJ~·· 
()J.ig 31. Apenas para exemplificar, p<,de-se citar uma opini.io recente 
rlt' um paleontólogo sobrl' a qut...,láo do que é "primitivo" P "Jvançado", 
mal adaptado ou bem adaptado: Radinsky (I '1871 .10 referir-se à 
t·volu~~o elos ostracordl'nn<•< lp<·i~cs ancestrais, n.1o manclibulaclo\.que 
voveram a cerca de 200 milh()(·' d... anos aliá<), cli1; • ... thc) exi,t...cl for 
oll lcast ISO million yt'J"· ,ulcl for the lasl 50 milloon oí th" span they 
cocx"lcci with a great vari(·ty nl jaw...cl fishes that Wl'r<' lwnt•r swimi'Tl<'rs 
Jncl h,1d access 10 a grcJI<'t v.HiNy of foocl rcsnurn·'· rhus "c reully 
r,lnn(>l think of thc ostral'odt•ron> as biologically infcrom typc,.• (p. 
·lO) 

Na lllfJ.Imenl<;> 4uc Raonbo, llh i L~ancln os rcfC'rt'IHi,lis de sua 
loronação r<"iigio,a, con~iclvr."'l' 4ue uon mamifcro wrl.1 mais bem 
adaplJd() tio que um IX'i\l' 1', rhmlre os mamift>ro\, óbviamt·nte. O\ 
hum~ no' representariam n • Jpice' da evolução le,ta conctpção está 
prt.,t•nte em mais de um mnmcnto no seu di.iroo c onclu•iVl' no texto 
or.1 em exame), 
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Na "Crít ica dos Argumentos" (p. 4), Rambo enfatiza sobremanei· 
ra o argumento biogeográfico: segundo ele, "se um dia chegarmo< a 
uma clucid<tçiio do desdobramento da vida nos espaços e no tempo, 
sei'<Í prindJ.lahneme por argumentos tirados da biogeogrnfia". Não se 
pode concordar com esta é!nfase e a consequente subestimativa dos 
demais argumentos: na realidade, cacia um dos argumentos reforça a 
idéia elo pa rentcsco "'ntre o~ <eres vivos (além de outros que se pode
ria adiC"ionar alualmente. corno o relativo à similarid.'lde l'tas c:adeins 
metabólicas entre todos os seres vivos, na generalidade do código 
genético, etc.). 

Na apresentação das teorias explicativas da evolução, Rambo 
discute as três que já mencionara no texto de ·1939 (comentado na 
primeira parte deste artigo), mais a ortogênese (esta última foi uma 
teoria em voga ao final do século XIX e in1cio do séndo XX, segundo 
a qual a evolução estava o rientada linearmente, no sentido do melhor 
ou perfeito, devido a razões "intt•rnas" dos organismos e não à seleção 
natura l - Bowler, 1969f. Sua crftlca ao darvtinísmo é muito elementar 
e ao expor o mutacionismo ele o assoria ao "neo-darwinisrno" (o que 
já naquele ano de 1957 era bem conhecido também tomo ''teoria 
sintética da evolu~:5o"). Percebe-~e, pelo texto, que ele tinha a lgum~' 
informações gerais sobre esta teoria, mas provavel1nente a conhe<ia 
.!penas na superfície. Assim, ele menciona o "expoente maximo da 
genétic<J 'drosophiliana'" (há erro' ele gra fia no texto origina l) mmo 
Theodosius Oob7hansky, incluindo seu "discípulo riogranden~c 
Antonio Cordeiro, que a transplalltou para a Univer~idade de Porto 
Alt!gre" (p. 6). Na página i, ainda fa lando sobre o mutacionismo, 
misturado ao neo-da rwln ismo. ele d ta "os ediffcios engenhosos da 
matemática que Sewall Wright e outros conslruiram". Sem dúvida que 
ele ignorava, ou desejava ignorar, a grande contribu i<, 5o dos arquitetO> 
da sfntese moderna, apesar de t· ltá-los. Sobre Sewall Wright, por 
exemplo, ele cliL que os Mgumentos (modelos matemáticos) deste 
"valem tanto, quanto va le seu fundamento incerto, a seleção". 

Um outro exemplo de c1ue Rambo possuía infonna,·ões sobre o 
estado ela arte da época pode ser visto nas lOnsicierações que ele faz 
sobre macrocvolução (sem, entrt:tantt>, usar este nome), como extensão 
dos processos microevolutivos. Como se sabe, este cont inua sendo 
um problema muilo discutido: de modo si1nila r, sua mençilo à; "macro
mutações" e aos "hopcful n1onstcrs" de Goldschonid t o inserem em 
um contexto tão atual para a época como ainda hoje (pa ra uma rovisão 
rece111e sobre as contribu ições deste último autor, veja-se Dietn<h. 
I '195) . 

Nas dez paginas finai• da "apostila:· sobre a Teoria ela Evolução, 
Rambo se detém na evoluç5o hum .. 111a. [ la, possivelmente, qut> ele se 
mostra ma is contraditório: é lá que e le lança os mais fortes ataques ao 
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evolucionismo; é la t lue el~ se n10str.1 um ingênuo ou, dito de outro 
modo, UITI idCJiista. VCJ.I1110S O S("gliÍI1tO lrL'!.hO: 

Por outro l~rkl, n3o <e p•~k-rxto negar fora< rlc vt'rdaclcira probabilidade 
ao lr;Jnstornm.nlO qu:mto .b 1>l.an1a-, e .:tos i'tnm•Jis e pcrtl<n<.endo o 
hon"'em, nn 'un parH.1 lí\it,a. ao nw-.rnu reino mntcrlnl1 a cic'ind.l tem o 
rtircilo, ou .linda o ciC'\.t..'r, de lcvanlnr o qlll..çtào do transfom1ismo na 
nossa e<pé<'oc. Neste t>-"hcular, t>Or<•m. <i indospcmavel proceder com 
>Uma c~utcl.l c 'iCne<l,ltlo• c ocnhlop o 'I"" clecirlc.-. ,jo os l~lo~ (grifo 
orlgofkll) n:10 ,,, ~pe< ul.o~Õ<"\. (pp. 8-<U 

A propósoiO dt• IJis falo~. l~ambu olpoc><:n l~ ~ \cgu ir o• dois <tUC' 
çon\itk'r.l fund,mwntais: u t.un dito ... m<·rafísko"' <a o fato •'ti~iro". Ao 
prim<>iro atribuo-'c a existên(oa de um espírito o t~ual não poderia 
derivar de sere' ( IUC não o pos•uiam. Segundo RJmbo, 

O ccopirito, quNo n·\,l.tC' I IJII~mobiol~ko u admif~ ou 1tào1 é Ullltl rea.lidade 
wbst.ancialmcnlc d1v~N d1maJet1d. Não e><.i~~ ~.mima as nem (orno 
gcrmcn: ()f~ o q\lt: nt:tn l'M germl'n t·•d<.lco '~ 'Uf>O"tlO' \.uxc~f<lÍ\ n3o 
JXJdC, por t•vuluç3q, Jj)Jr<'C<'r no~ rlc,c('ncicnl"". lp. 91 

N3<> j.)OS>O dc•oxJr tk rerord,11 ,oquo urnJ opinião cli,111Wtralnwntt• nposta 
a C>ld, na H'4ui·ncia dc• tré• livm• publicado• pelo biólogo do 
comportamento Donald R. C.roffon: o primeiro, de 1976, ontotulado 
"The Questoon of Anín1.ol Awaocneç<", com o 'ubtftulo •r.volutoonary 
ConHnuity of Mcntdl [ xpt•ricnn,•: o ~cllundo, com um titulo um pouco 
maí< provocativo, "Anim.tl Thinking" 11'1841 e o terceiro, dt> 1'192, 
com o <ugestovo Ululo de "t\nomal Mínd' •. É. por C'II.L'Illplo, no l'rcfácío 
dt»W oito mo ltvro tluc Griflin colide <:oon R,lmbo: •r ltrthcrrnoo(•, ,1nimal< 
oftt•n bt·h~ve in \llrh a vt•r• .. 11 ile onamwr that il 'cen·" much more likc ly 
than not that thcy cXI>E'ricn('e simpk• nmsc:íous thOI.tghts about theír 
acoovotoes. ev(•n wben thc•e are not l!xpresst>d by >PC< ofl< com
munK,llo\e >ign.tl• thal "<' < dll rer<>gntL('" (p ixl. 

Ao traiM dr» "fatm fhko•· , R~mbo anali<,, alguma< linhos de 
E>vidêncía d.o \cmclhallÇOl lna real idacle ele protura enfatiL<tr as 
dtferen~·as) em o e os huma110> c deona" 1-""nata> .1 l>.trlir dot ,111.11omia 
coo11p.·uada. A n111fonnaçjt> do c-rãnoo <' faC'ewcd><> ;~lgun' comentários 
de Rambo, com C'lcstaqu<' par.~ a exi,t{'n<:ia do "qu(•ixo• na. humanos 
e sua .uosênci~ no; sirnios. Seu argumento tropeça, todavi<t, nos 
nc.J 11dcrta i$: 

,, bem da •Nrlade. parem, se devi' mencion~r. que as r.JÇOIS fóssc" 
humanas m .. li~ .Jntig.u. f<.."'Cernunh...1<Lls ~la mi\nchbui.J d~ MJuer e t» 

0\.111\~ro~o:-' l'o.tiiiOS elo IH)IIIllll'l ele Nt•t.lndcrlhal, nlo tem qt.u.w-<o. Fmborn 
~ região rc:"";p<.'<liva d" mandíbula inferior seja ainda muito diferente da 
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dos si mios, o <:ér10 c que o ros•o destes antigos caçadores de ursos e 
n'lnmules 1en' ull1a expressão assás eslranha p.-1ra o nosso gosto. Os 
evoludonb ta> usnm e abusam deste c de outros r mos para a sua teoria. 
(pp.tO- tt ) 

O mesrno problema ~pa rece na discussâo dos "arcos supra-orbitais•; 
o lamento de Rambo assim se expressa: 

No~I'IU~nte: 6 prcd50, a bem da honé:>tidade cienl(Íica, concedt:"r que o 
I \Cil l l<1c•' l "lcn~ JX'>SSU i rc~pelltlvcis .lrC.'t)S i!Uprn-()l'bitni~, ilCrcsce,,tando 
nssim parn o gátldio evolucionist .'l~ outro 1r11ço nni~,lcc;ço 3 ~~~)fisionomia. 
(p.Hl 

Seus preconceitos 4W•nto aos p<ucntcs próximos do homem afloram 
quando ele trat~ ela •voz J ottculada": 

E out ro c:-~r .ítcr t~xdw;iv(lmenté' hurnano. C1.~riosarncnl o, a <'str utur,, 
analómic.1 do órg5o vocal dos sírnios difere muito pouco d.1 rlo homem; 
nada irnpcdina o macaco de f()(rmar palavras arliculadas. embora sua 
lotullkbdc fo~c d ifctcnte ela nossa. A úh1ma ra~;3o porque o sli'I'IIO só 
a«obin, gritJ, rugo, mas nõo fai<J, & porqU(l, fa lto de inteligência, nod• 
t~m porn dizer. (p. t2i 

Ainda precon<:êil uosa é a sua <l fim.a<;ão sobre as condiçõe$ cl imá tic~s 
favoráveis 30> humanos, quando e le d iz: •o dim~ mais conveniente 
ao homem é o temperado e o subtropical; os símios são todos tropicais.· 
(p. 12). Esta 6, >ern d(ovida, uma o(irmaç3o rheia de prcc<>nceitos, de 
incorreções <ob o ponto de vista blológko c até paradoxa l, vinda de 
a lguém com conhec-imentos de biogcograíia c conhecedor das 
comu nidades vegetais, ada ptadas a diferente$ regimes climáticos. 

Se, como foi registrado f)m o..atro ponto deste artigo, Rambo se 
mostrasse conhecedor do •estado da arte• etn biologia evolutiva, aqui, 
,ao tratar da cvoluç,lo humana, ele se mostra ignorante ou, pelo menos, 
omite <k->cobert.b t:ontempori'lllC.lS. O que pensar, por ex~rnp lo, desta 
pns<Jgem ond~ de di ~c.ute a questão da imeligênci,t: 

Tod-a i1 humanidade. ainda os tipo\ mais ~ntigos, como o homem de 
l'equirn e o Neandertalense. falM"ica Instrumentos. Nunca st descobri u 
um grupo humano, por mais pr1n'litlvo e bárbaro que fosse, que não 
possuf!M! lnSirtll 1lC11IO.St a lé('ni~ de produzir o fogo, de f.1brici'lr ~rmas 
de c:~ç~. d<' dof<>'O c ele ,11aquu. (p. t2) 
tndi rçlnmenle, oamb<!m <>andar ereto (grifo origin~ll é conwquên•i• do 
intelecto. (p. IJ) 

Ouas clcscobertas fundamentais q ue contrJdizern estas afirmações 
ocorrer,1m no >Cu l '-'mpo: J do l !usu·,,fopítlwcus ,,(ríc,1nus, em t 925, 
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rede<cnto poslcriom,<mtc: em 1936, 19r, 1948 rom dcnominaçoc-. 
dorercnt~• c a de~<oherl,o do ·lu-lt.llopl/hecu< robusta.\ em 1938 
(redc~nilo em 1<149, 1950) Ambas J~ espécies 11nham andar ereto, ma> 
não h.1 q,oalquer registro do u<O de ul~n<ilios. tm rel.>ção ao primeiro, 
ele apena> refere, n,1 p.lgona I 'i, •o, numero>OS rt><;l~ ultimament~ 
cxuonado; na Áoroca do Sul" Mc,mo <<.' con<idNarmos o gênero Homo, 
em particular a t><~cie mais antiga. H. habilis o uso do fogo n.lo esta 
<.'>tabclecido. üutro <~>pctlo qut• chama u aH•nçüo do lc-ilor é ,, total 
omi"Jo ao nome dt• T.:-ilhard rf, · Ch.1·din o de<robrklordo 'homem ck 
l'equom" CNom<> erc-r·w~. referido em mai; de uma passagem no texto. 
Ora, Teilhard era Ulllfl"liiiJ lOillO Ramb< c puhlicar.1 em 1948 uma ,J. 
was obr.l' 111.1" polllonicn,, "Lc Phcnomc11c Humain" : .1ntes daqucla 
data 1a Clf< .ola\,olll tc"IOS que fariam oartt• do li11ro. Ao final da década 
de 30 Teilhard 1a er,, co11hcdclo por sua> odeias a respcoto da ..-voluçJo 
hum.lna E dofícol, par.> n3o dizer unpo•>i\'cl. que R.1mbo não C'onht>ees<e 
ao lnt'nos part<' fia ohr,l rlt•le, ha. no enrJnto, um silêncoo total sobre 
aqude pe<qui~ador. 

Par~ lonalil,ll, o t.<>nflito entre ·l> dua~ epi~lemt"> de Rambo e<l.í 
lar.lmenll' C~PrCS)(l na "'!!uinlc pa'-ag~m. quase ao término da sua 

aposto la; 

-\ ~Nudc \ '"- c.-r~)IIIK:f'lt<-· '"""K:""j c 'h?i;aÕ'• cvoludOtlÍ)mo. ~ralmen!e tio,,,, haec.-keliano, ~ta ma i< clara doqu~ a lut meridoana do sol Isto,., 
reter._. n.io )() .1-0 ui>JCio c ru<..j .11 o h mt..-m m.:t~ .linda n IO<b ,, te-ori.:a l)t:ral, 
c.fomln.lclil JJdo lU.l dt.• lflCKCr.lr. qu(' 0(•uc; é \Upéftluo par,1 e:<plicar ,, 
muhipl1citllde c 3 ordtfn na nJture..ta. Nos no~ws di"~· I.JI awudt· JI~Íol 
t.on~cn.ou tod.1 .J ~u~ \;Omb .... li\ 1d.1dc n.t Rú,st~1 c 'Ua\ (J, ·pcnci5nci.lc; 
pofitic--.1~ ou idc-olc.lgic~'; oo cx1dcnte. o c.:rist i ~nismo, para boa parte dos 
evolunoni\IM,. J~' ~e 'Sumiu .aba"o do hori.toclte vi>Uat: não \ .... ai~ .l 
dm~t.:unentc, ... u~-~Q t>t.lliC.:'Imtmtr morto. O covulucionismn ~ mu110 m~i~ 
do qu·· Um.l oeoroa limll.ld3 .\ o6g..·n• das l."Spé<'oes, é uma coocepçlo do 
mundo c urom filuwoia da "id.l lp. ,-. 

É rurio<o t·<pc<ular sobre como Balduono Rambo teroa reagido~ leitura 
de um li\ro como "l.> Evolución", !Jublo<Jrla t.:on Maclrkl, em 196(>, 
port.lnto pouco• .lllo~ <1pos .o 'ua moll<: (c>ta obra, rndic.lda na 
Bibliografia. (;u parlt• de um conJunto chamado "Bibliotec.l de Autorc; 
Cristãos", editada por Edotonal Católoca S.A. Madrid). Ne>le hro "' 
di5Cute fartamente J que~l.\o dJ evoluç3o em flcral l• da humana t<m 
partirular, bt<m < on)() sua' imptic;tçôt--. liiO'-óikas c religoosas Toda a 
resi,tenciJ em admitir a cvoluç.lo d,l no;,a e-,pédc ramo somo lar a de 
qualquer outro -.er \ 1\IO, quanl a p.ldrõ. s 1: pr<x:t'.,os. d•ssipava <c. 
Pl!nnJI'ICl<"la , "o c.•ollanto. " Crl•nça na scraç.iu de uma alma. unoc.l , 
l'ITI algum momento do pa<sar retl'Oio. 
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