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Lista de artigos científicos que dão suporte ao Design
Inteligente

A fim de facilitar as buscas para os iniciantes no assunto, reuni de forma prática e sistematizada
um acervo de documentos que compreende um total de 54 artigos científicos publicados ao redor
do mundo entre o período de 1999 e março de 2015 que dão suporte ao Design Inteligente (DI). É
claro que existem centenas de outras pesquisas em diversas outras áreas que apoiam direta ou
indiretamente o DI, no entanto, reuni neste documento apenas alguns campos de estudo mais
próximos da minha área de formação. Assim sendo, é possível observar que nas últimas décadas
vários estudos científicos vêm dando suporte à Teoria do Design Inteligente (TDI) nos mais
diversos campos científicos relacionados as áreas de ciências biológicas e da saúde e/ou
correlatos (Quadro1).

Portanto, a fim de conhecer o perfil das publicações que apontam para o design inteligente, foi
construído um quadro (clique aqui) onde foi possível caracterizar os estudos, em ordem
cronológica, segundo as seguintes variáveis: 1) campo científico; 2) Ano de publicação; 3)
Periódico científico; 4) Tipos de estudo; 5) Principais achados; 6) País; 7) Filiação institucional; e
8) Referência.
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Caso você queira acesso a mais publicações, em 2015 eu compilei 80 artigos científicos, cada um
com seu resumo em português, separados por área de pesquisa, no banco de dados da WikiTDI.
Em dezembro de 2015 o Discovery Institute anunciou uma lista, em inglês, com 90 publicações
científicas revisadas por pares que apoiam os argumentos da TDI.
Agora, se você quer ter acesso a mais de 350 artigos científicos revisados por pares que dão
apoio à TDI, acesse o e-book: Teoria do Design Inteligente: evidências científicas no campo das
Ciências Biológicas e da Saúde.
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