
A origem da vida 

Teorias sobre o começo 
da vida na Terra 



• Se um ser vivo se forma a partir de outro 
ser vivo, quem foi o primeiro ser vivente? 
E como ele surgiu? 



Teoria da Panspermia 

• Defendem que o nosso planeta foi 
povoado por seres vivos ou elementos 
precursores da vida oriundos de outros 
planetas, que se propagaram por 
meteoritos e poeira cósmica até a Terra. 



Teoria Criacionista 

“No princípio criou Deus os céus e a terra. E 
a terra era sem forma e vazia; e havia trevas 
sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus 
se movia sobre a face das águas. E disse 
Deus: Haja luz. E houve luz.” 

     Gênesis, 1. 1-3 



• Isaac Newton (1642-1727) – “Em seu sistema de física, 
Deus é essencial para a natureza e a perfeição do 
espaço. Ele declarou: "Este magnífico sistema do sol, 
planetas e cometas, poderia proceder somente do 
conselho e domínio de um Ser inteligente e poderoso.” 

 

 

• Albert Einstein (1879-1955) – Ele reconheceu a 
impossibilidade de um universo não-criado. "Eu não sei 
como Deus criou este mundo, eu não estou interessado 
neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou 
daquele elemento. Eu quero conhecer os Seus 
pensamentos, o resto são detalhes".  



Teoria Evolucionista 

• Afirma que a sobrevivência das espécies 
está relacionada com sua seleção natural. 

 



O começo de tudo foi com o Big Bang 

• A grande explosão. 

 

 

• A terra foi formada há 4,6 bilhões de 
anos. 

 



• Após 600 milhões de anos a terra esfriou 
o suficiente para que o vapor de água 
surgisse e se condensasse, formando 
chuvas e água líquida em abundância. 



Hipótese de Oparin e Haldane 

• As condições na Terra não eram nada boas para 
gerar vida. Não havia oxigênio na atmosfera. Em 
seu lugar, estavam o hidrogênio, amônia, água e 
metano. Foram esses quatro elementos que 
passaram a produzir substâncias químicas. 



Mas e os primeiros seres vivos? 

• Formação de uma substância capaz de se 
duplicar “gene primitivo” -> Associaram a outras 
substâncias (proteínas) -> Célula primitiva. 



 




