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Intelligent design 
 
 

O Intelligent Design (ID) é um movimento que aparece em cena 
nos Estados Unidos, no início da década de 90, nos meios próximos do 
Discovery Institute, de Seattle, com a preocupação de conferir uma nova 
roupagem, de base «científica», ao «criacionismo» clássico seguidor da 
interpretação literal da Bíblia. 

O fundador do ID é um jurista cristão, Philip Johnson, professor 
na Universidade da Califórnia, em Berkley, seguido pelo biólogo Michael 
Behe e pelo matemático William Dembski. 

Esta expressão, que poderia traduzir-se em português por 
«desígnio inteligente» é, à primeira vista, aceitável para qualificar uma 
Criação que, pela lógica das suas leis, é reveladora de uma inteligência 
subjacente aos seus processos e efeitos. Qualquer pessoa que acredite 
em Deus como o criador de todas as coisas não tem dúvidas da 
presença dum propósito inteligente superior presidindo ao processo 
criador. 

Porém, para os autores do movimento ID, este, torneando as 
dificuldades que a evidência da evolução levantava às teses 
criacionistas, admite-a, mas nega-lhe a capacidade de produzir por si a 
espantosa complexidade das formas de vida que conhecemos. Deste 
modo, atribuindo à evolução um fim, um «desígnio», mas negando à 
natureza as virtualidades dum sistema auto-organizado, defende a 
necessidade duma intervenção pontual a partir do exterior, capaz de 
garantir o êxito desse projecto. Aquilo que a ciência («ainda») não sabe 
explicar, nos processos físico-químicos e biológicos, é atribuído à 
intervenção divina, que assim limita Deus a um papel meramente 
utilitário. Diz-nos, a este respeito, o Padre Martelet: “a reflexão cristã 
não se pode contentar com uma hipótese que remete Deus para a 
categoria dum «programador», ainda que genial, que em realidade não 
passa dum substituto bastardo do verdadeiro Criador. […] Que 
semelhança de fundo poderia efectivamente existir entre este Deus da 
Criação e um «Designer cósmico» que, por natureza e por essência, 
deveria manter-se estranho ao questionamento último que preocupa os 
humanos sobre o significado do seu ser e da sua existência? O Deus de 
que Teilhard nos diz que «faz com que as coisas se façam» é bem o Deus 
da Bíblia, jamais insensível em profundidade ao desejo tão humano dos 
significados absolutos ”. 

Collins, referindo-se ao futuro do ID, comenta: “Uma avaliação 
séria das actuais informações científicas teria de concluir que o desfecho 
está próximo. As lacunas da evolução que o ID pretendia preencher com 
Deus estão a ser preenchidas com os avanços da ciência. Ao impor esta 
perspectiva limitada e estreita do papel de Deus, o ID enveredou 
ironicamente por um caminho que causa prejuízos consideráveis à fé”. 

Teilhard de Chardin, para quem a finalidade da evolução é a 
vontade de Deus para que na Criação surja o Homem «à sua imagem e 



semelhança» (ser espiritual), designa o mecanismo que preside a todo 
esse processo por «união criadora» (union créatrice), o que é muito mais 
grandioso. «Criar é unir», diz Teilhard, que considera a evolução como 
uma capacidade de síntese progressiva. Ela parte da «pulverulência» do 
«múltiplo puro», o qual, «por afinidades imanentes, por correlações de 
valências, não cessa de se integrar em unidades cada vez mais 
elaboradas. […] A forma mais acabada (deste processo), tanto para 
Teilhard como para a Bíblia, é, como já se afirmou, esse “topo de gama” 
que é o homem» (Martelet). 

A ousadia de Teilhard de Chardin está em ter afirmado que «é o 
humano que é a chave do processo cósmico». No seu pensamento, “o 
cosmos não é uma enorme mecânica nem uma série indefinida de formas 
em constante mudança, é antes um movimento, um processo, uma 
«génese». Esta génese conduz, por etapas, da matéria inerte à matéria 
viva e, por fim, à matéria pensante. O mundo começa na matéria. No 
princípio, é o múltiplo, a dispersão, a pulverulência das coisas. Depois, o 
processo tende à unidade. A lógica da evolução é uma lógica de 
unificação e não de dispersão, de convergência e não de divergência. […] 
(À lei física da entropia) opõe-se uma outra «força», a força unificadora e 
complexificadora da evolução” (Euvé). 

Toda a concepção de Teilhard quanto ao sentido da evolução e 
aos desígnios de Deus sobre ela foi por ele sintetizada na epígrafe com 
que abre o seu ensaio “A minha fé” (1934): 

 
« Creio que o Universo é uma Evolução 

Creio que a Evolução caminha para o Espírito 
Creio que o Espírito, no Homem, se perfaz em algo de Pessoal. 

Creio que o Pessoal supremo é o Cristo-Universal. » 
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