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ABIOGÊNESE  

(GERAÇÃO ESPONTÂNEA) 

Os seres mais simples, como 
moscas, sapos, peixes e vermes, 
entre outros, podiam ser gerados 
a partir da matéria sem vida, ou 
mesmo pela transformação de 
outros seres vivos. 

•Aristóteles (384 – 322 a.C.) 

CRIACIONISMO 



 

 

A grande influência do pensamento 
aristotélico sobre a cultura ocidental 
fez com que filósofos ilustres do 
renascimento, como René Descartes 
e Isaac Newton, adotassem a 
abiogênese para explicar a origem 
de certos organismos . 



 



BIOGÊNESE  

Os avanços no conhecimento sobre os seres vivos, a partir do 
séc. XVIII, puseram em  dúvida tanto a ideia da criação divina 
quanto a da geração espontânea, abrindo caminho para as 
discussões científicas sobre a origem da vida na terra. 

Os pesquisadores Francesco Redi, Spallanzani e Luis Pasteur, 
forneceram evidências irrefutáveis de que os seres vivos 
surgem somente pela reprodução de seres vivos de sua 
própria espécie.  



O EXPERIMENTO DE REDI 

 

Conclusão: as larvas surgem dos ovos postos pelas 
moscas na carne e não por geração espontânea!  



A DESCOBERTA DOS  

MICRORGANISMOS 

 
Antonie van Leeuwenhoek 
(1632-1723) 
 
Cientista e construtor de 
microscópicos.  
 
Descobriu micro-organismos 
(bactérias).  

 

A teoria de geração espontânea perdeu 
credibilidade com o experimento de Redi, mas 
voltou a ser utilizada para explicar a origem dos 
seres microscópicos, descobertos em meados 
do séc. XVII.    

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Antoni_van_Leeuwenhoek.png


NEEDHAN  X  SPALLANZANI 

 John T. Needhan (1713-1781) 
 
Cientista inglês 
 
Demonstrou que caldos aquecidos e 
tampados permitem o 
desenvolvimento de micro-
organismos                Reforça a 
teoria da abiogênese. 
 

Crítica = Ferveu por pouco 

tempo!!! 



NEEDHAN  X  SPALLANZANI 

 
Lazzaro Spallanzani (1729-1779) 
 
Padre italiano 
 
Demonstrou que caldos 
esterelizados e tampados não 
permitem o desenvolvimento de 
micro-organismos                
Reforça a teoria da biogênese. 

 
 

Crítica = A fervura prolongada  

eliminou o “princípio ativo” 

necessário a vida, proveniente do 

ar!!! 



PASTEUR E A DERRUBADA  

DA ABIOGENESE 

 
1860: o biólogo francês 
Louis Pasteur consegue 
derrubar a teoria da 
abiogênese, através do 
experimento do frasco 
do pescoço de cisne. 



EXPERIMENTO: FRASCO  

DO “PESCOÇO DE CISNE” 

 

Conclusão: os seres microscópicos presentes em caldos 

nutritivos  resultam da contaminação por microrganismos (ou 

por seus esporos) provenientes do ar. 



TEORIAS SOBRE  

A ORIGEM DA VIDA 



PANSPERMIA 

 

 

“A vida se originou de seres vivos ou de 

substâncias precursoras de vida provenientes de 

outros locais do cosmo”. 



TEORIA DA EVOLUÇÃO QUÍMICA 

(OU EVOLUÇÃO MOLECULAR) 

 

“A vida surgiu  como resultado de um processo de 

evolução química, em que os compostos inorgânicos se 

combinaram formando moléculas orgânicas 

relativamente simples, e estas, por sua vez , tambem se 

combinaram de vária maneiras produzindo moléculas 

mais complexas”. 

“As moléculas complexas teriam originado estruturas 

com capacidade de se autoduplicar e de realizar 

metabolismo, que seriam os primeiros seres vivos”. 



CONDIÇÕES DA TERRA PRIMITIVA 

 Os gases constituintes da atmosfera primitiva tiveram 

origem no interior da Terra, através das erupções 

vulcâncicas. 



 O EXPERIMENTO  

 DE MILLER (1953) 

 

Circulação de 

agua fria para 

condensação  

do vapor de 

agua   

Descargas 

elétricas 

Água 

acumulada 

Aquecimento 

do líquido 

Introdução 

de mistura 

de gases 

(CH4, NH3, 

H2 e H2O) 

Surgimento dos 

aminoácidos  alanina 

e  glicina 
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SISTEMAS ISOLADOS  

(PRECURSORES DAS CÉLULAS) 

 



 



EVOLUÇÃO DOS PRIMEIROS  

SERES VIVOS 

 



 




