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ACOLHIDA: Apresentação à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:
- Conteúdo: Origem da vida.
- Recursos: Slides e vídeos.
- Atividades em sala: Exercícios de fixação
- Atividades para casa: Pesquisar sobre Origem da
vida a partir da argila.

-ENCERRAMENTO DA AULA
- conteúdo da próxima aula: Bioquímica.
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Estudo da Biologia
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Formas vivas podem surgir a partir
da matéria bruta em determinadas
circunstâncias, desde que essa
matéria bruta seja dotada de um
princípio ativo
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A teoria da biogênese admite que todos os seres vivos são originados de
outros seres vivos preexistentes.
Antes da biogênese, a teoria aceita para explicar a origem dos seres vivos era
a abiogênese.
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Criacionismo: Acredita que os 

seres vivos 

se originaram de um ser DIVINO.

Panspermia Cósmica: Propõem que

a vida na Terra se iniciou de seres vindos 

do espaço.
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• O vídeo explica como a vida surgiu na Terra e como ela evoluiu

até organismos mais complexos.

FONTE: http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=15608
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Aristóteles (384 – 322 a.C)

Filósofo grego

Rãs surgiam a partir de lodo.

Jan Baptist Van Helmont (1577-1644)

Médico cientista Belga

Camisas suadas + germe de trigo = camundongos



Francesco Redi ( 1626-1697)

Médico e biólogo

Demonstra que os vermes que surgem nas carnes podres são
larvas de moscas.

A geração de larvas a partir da
carne não ocorre. A hipótese foi
confirmada!
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Anton van Leeuwenhoek (1632-1723)

Cientista e construtor de microscópicos.

Descobriu micro-organismos (bactérias).

Microscópio utlizado por Leeuwenhoek
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Antoni_van_Leeuwenhoek.png


John T. Needham (1713-1781) - Cientista inglês
Demonstra que caldos aquecidos e tampados permitem o
desenvolvimento de micro-organismos, reforçando a teoria da
abiogênese.

Lazzaro Spallanzani (1729-1779) - Padre italiano
Demonstra que caldos esterilizados e tampados não permitem
o desenvolvimento de micro-organismos, reforçando a teoria
da biogênese.
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Louis Pateur (1822-1895) - Cientista Francês

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