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PRÁCTICO SEMANA 2 - A ORIXE DA VIDA 
 
¿Cómo surgió la vida en nuestro planeta? ¿Te gustaría saber la respuesta? Te traemos las 
distintas hipótesis científicas sobre el origen de la vida. 
 
A lo largo de la historia de la humanidad no ha existido ningún pueblo que haya logrado evitar 
cuestionarse sobre el cómo y el porqué surgió la vida en nuestro planeta. Cada cultura, cada 
religión, ha elaborado su propia respuesta a esta persistente pregunta de la que el hombre jamás 
ha logrado escapar. Y es que aún hoy la respuesta es incierta, y son diversas las teorías, tanto 
científicas como religiosas, que fluyen intentando resolver la misteriosa incógnita. En este 
artículo realizaremos un repaso de las teorías más influyentes que se han dado desde la 
antigüedad, pasando por alto las explicaciones religiosas, centrándonos únicamente en el 
debate científico y racional. 
 
Durante la antigüedad, la teoría comúnmente más aceptada fue sin duda la de la “generación 
espontánea”. Dicha teoría argumentaba que los seres vivos surgían a partir de sustancias 
inorgánicas o de sustancias orgánicas en descomposición. Un ejemplo de esta teoría lo 
encontramos en la afirmación de Van Helmont en el siglo XVII en la que afirmó que los ratones 
nacían de los trapos viejos y húmedos que se encontraban guardados en las buhardillas. Aunque 
parezca increíble, esta teoría continuó vigente hasta el siglo XIX con numerosos seguidores. 
 
El primero en cuestionar la teoría de la “generación espontánea” con métodos científicos fue el 
médico Francesco Redi en la segunda mitad del siglo XVII. Redi demostró, en contra de la opinión 
generalizada de que las mosca nacían de las carnes en putrefacción, que los insectos solamente 
nacían en dichos lugares si anteriormente habían depositado allí sus huevos. Aún así, hasta los 
experimentos realizados con bacterias por Pasteur (siglo XIX), en los que demostró que los 
organismos vivos solamente nace de otro organismo vivo, la teoría de la “generación 
espontánea” no fue refutada totalmente. 
 
En la actualidad existen dos teorías que son las más aceptadas como explicación al surgimiento 
de la vida en nuestro planeta. 
 
La primera teoría afirma que la vida fue traída a la tierra mediante meteoritos procedentes del 
espacio exterior. Realmente este argumento no termina de solucionarnos la cuestión de cómo 
surge la vida, ya que simplemente explica que la vida se encontraba en otras partes del universo 
y llegó a nuestro planeta de forma fortuita. 
 
La segunda teoría es la que más fuerza tiene en la actualidad. Fue desarrollada por el bioquímico 
ruso Alexander Oparin y su colega el científico Haldane, y más recientemente por el 
norteamericano Harold Urey. Según estos científicos la atmósfera de la primitiva Tierra se 
encontraba formada en su mayoría por metano, amoniaco y vapor de agua. La falta de oxígeno 
en la atmósfera hacía que nos existiera ninguna pantalla protectora para la parte más activa de 
las radiaciones solares, por lo que el amoniaco, metano y vapor de agua reaccionaron entre sí 
debido a las radiaciones ultravioletas y surgieron así las primeras moléculas orgánicas de las 
cuales se derivarían después todos los organismos vivos. 
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IDENTIFICACIÓN E ANÁLISE 
 

INTRODUCIÓN E CLASIFICACIÓN DO TEXTO 
 
Este texto, de tipo divulgativo, é unha fonte secundaria que trata de dar resposta á pregunta 
sobre como xurdiu a vida no planeta, a partir de distintas hipóteses científicas. No documento 
faise un percorrido histórico polas principais teorías e como foron evolucionando desde a 
Antigüidade ata os nosos días, centrando a nosa atención na teoría da xeración espontánea e en 
dúas das máis actuais. 

 
ANÁLISE 

 
 
Para analizar o texto procederemos a dividilo en dúas partes. A primeira, desde a liña 11 á 18, 
expón e cuestiona a teoría da Xeración Espontánea, que sostiña que certa formas de vida animal 
e vexetal xurdían de forma espontánea a partir da materia orgánica, inorgánica ou dunha 
combinación das mesmas. Foi de vital importancia durante moito tempo, estando vixente ata o 
século XIX sen que ninguén fose quen de demostrar o contrario. 
 
Foi Francesco Redi quen, no contexto da revolución científica europea do século XVII, empezou 
a sementar a dúbida coa realización dun experimento no que demostrou que a vida só se 
orixinaba no caso de que os insectos tivesen depositado as súas larvas con anterioridade.  
 
De todos xeitos, esta teoría seguiría sendo empregada ata que no s. XIX Pasteur mediante os 
seus experimentos con bacterias demostrou que os organismos vivos soamente nacen de 
organismos vivos.  
 
Na segunda parte do texto fálase de dúas teorías máis actuais. A primeira delas basea a orixe da 
vida no espazo exterior, tamén coñecida como panspermia. O termo foi acuñado por Richter en 
1865, aínda que non sería empregado ata que en 1908 Arrhenius fala dun posible xurdimento 
da vida na Terra grazas aos meteoritos. A teoría que máis forza ten actualmente é a defendida 
por Oparin en 1924, que defende que a vida orixínase a partir da evolución química e gradual de 
moléculas compostas principalmente por carbono. Chámase teoría do “caldo primordial” e 
grazas a ela poderíamos afirmar que a vida xurde fai máis de 3 mil millóns de anos, cunha 
evolución progresiva dende as primeiras formas de vida ata os seres máis complexos. 
 

COMENTARIO 
 

A ORIXE DA VIDA: TEORÍAS 
 
 
Un dos temas principais nas Ciencias Naturais é o da orixe da vida. A vida é resultado dunha 
xeración espontánea da vida inerte que a través de millóns de anos abriuse paso para que certas 
moléculas lograsen duplicarse, dando orixe a procesos que hoxe chamamos vida, ou foi a vida 
sementada ou ben por un ser superior (teoría relixiosa) ou ben chegou procedente en pedras 
ou outros obxectos procedentes do espazo (teoría da  panspermia).  
 
Nun principio, e carecendo de base científica, predominaron as teorías de tipo relixioso, 
destacando o creacionismo, sistema de crenzas que postula que o universo, a terra e a vida na 
terra foron deliberadamente creados por un ser intelixente. 
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A teoría da xeración espontánea, tamén coñecida como  autoxénese, é unha antiga teoría 
biolóxica de abioxénese que sostiña que podía xurdir vida complexa, animal e vexetal, de forma 
espontánea a partir da materia inerte. Era unha crenza profundamente arraigada descrita xa por 
Aristóteles. A observación superficial indicaba que xurdían vermes do lodo, moscas da carne 
podrecida, organismos dos lugares húmidos, etc. Así, a idea de que a vida se estaba orixinando 
continuamente a partir deses restos de materia orgánica estableceuse como lugar común na 
ciencia. Hoxe en día a comunidade científica considera que esta teoría está plenamente 
refutada. 
 
A  autoxénese sustentábase en procesos como a  putrefacción. É así que dun anaco de carne 
podían xerarse larvas de mosca. Precisamente, esta premisa era como un fin dunha observación 
superficial, xa que -segundo os defensores desta corrente- non era posible que, sen que ningún 
organismo visible achegásese ao anaco de carne aparecesen as larvas, a menos que sobre esta 
actuase un principio vital xerador de vida.  
 
O italiano  Redi foi o primeiro en dubidar de tal concepción e usou a experimentación para 
xustificar a súa dúbida. O experimento consistiu en poñer carne nun tarro aberto e noutro 
pechado. As  cresas, que parecían niños de ovos de moscas, formáronse no tarro aberto, cuxa 
carne se descompuxo. O italiano deduciu que as cresas brotaban dos  pequenísimos ovos das 
moscas. 
 
O francés  Pasteur foi quen acabou coa teoría da xeración espontánea. Ideou un recipiente con 
pescozo de cisne, é dicir, dobrado en forma de S. Puxo no  receptáculo pan e auga, fixo ferver a 
auga, e esperou. O líquido permaneceu estéril. 
 
Segundo a panspermia, a vida xerouse no espazo exterior e viaxa duns planetas a outros, e duns 
sistemas solares a outros. O filósofo grego  Anaxágoras (s. VI a. C.) foi o primeiro que propuxo 
unha orixe cósmica para a vida, pero foi a partir do século  XIX cando esta hipótese cobrou auxe, 
debido ás análises realizadas aos meteoritos, que demostraban a existencia de materia orgánica, 
como hidrocarburos, ácidos graxos,  aminoácidos e acedos  nucleicos. O seu máximo defensor 
foi o químico sueco  Svante  Arrhenius (1859-1927), que afirmaba que a vida proviña do espazo 
exterior en forma de  esporas  bacterianas que viaxan por todo o espazo impulsadas pola 
radiación das estrelas. Dita teoría apóiase no feito de que as moléculas baseadas na química do 
carbono, importantes na composición das formas de vida que coñecemos, pódense atopar en 
moitos lugares do universo. O  astrofísico Fred Hoyle tamén apoiou a idea da  panspermia pola 
comprobación de que certos organismos terrestres, chamados  extremófilos, son 
tremendamente resistentes a condicións adversas e que eventualmente poden viaxar polo 
espazo e colonizar outros planetas. Á teoría da  Panspermia tamén é coñecida co nome de ‘teoría 
da  Exoxénese’, aínda que para a comunidade científica ambas teorías non sexan exactamente 
iguais. 
 
A explicación máis aceptada desta teoría para explicar a orixe da vida é que algún ser vivo 
primitivo (probablemente algunha bacteria) viñese do planeta Marte (do cal se sospeita que tivo 
seres vivos debido aos rastros deixados por masas de auga na súa superficie) e que tras impactar 
algún meteorito en Marte, algunha destas formas de vida quedou atrapada nalgún fragmento, 
e entón dirixiuse con el á Terra, lugar no que impactou. Tras o impacto dita bacteria sobreviviu 
e logrou adaptarse ás condicións ambientais e químicas da Terra primitiva, logrando 
reproducirse para desta maneira perpetuar a súa especie. Co paso do tempo ditas formas de 
vida foron evolucionando ata xerar a biodiversidade existente na actualidade. 
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A cuarta teoría sería a teoría da evolución química e celular. Alexander  Oparin baseouse no 
coñecemento das condicións físico-químicas que reinaban na Terra fai 3.000 a 4.000 millóns de 
anos. Postulou que, grazas á enerxía achegada  primordialmente pola radiación ultravioleta 
procedente do Sol e ás descargas eléctricas das constantes tormentas, as pequenas moléculas 
dos gases atmosféricos deron lugar a unhas moléculas orgánicas chamadas  prebióticas. Estas 
moléculas, cada vez máis complexas, eran  aminoácidos (elementos constituíntes das proteínas) 
e acedos  nucleicos. Segundo  Oparin, estas primeiras moléculas quedarían atrapadas nas 
charcas de augas pouco profundas formadas no litoral do océano primitivo. Ao concentrarse, 
continuaron evolucionando e diversificándose. 
 
Esta hipótese inspirou as experiencias realizadas a principios da década de 1950 polo 
estadounidense Stanley Miller, quen recreou nun balón de vidro a suposta atmosfera terrestre 
de fai uns 4.000 millóns de anos. Someteu a mestura a descargas eléctricas de 60.000 V que 
simulaban tormentas. Despois de apenas unha semana, Miller identificou no balón varios 
compostos orgánicos, en particular diversos  aminoácidos,  urea, acedo  acético,  formol, acedo  
cianhídrico e ata azucres, lípidos e alcois, moléculas complexas similares a aquelas cuxa 
existencia postulara  Oparin. 
 
Estas experiencias foron retomadas por investigadores franceses, que demostraron en 1980 que 
o medio máis favorable para a formación de tales moléculas é unha mestura de metano, 
nitróxeno e vapor de auga.  
 

RELACIÓN COA FILOSOFÍA 
 
Como tema secundario, habería que dicir que o tema da orixe da vida parte dunha preocupación 
humana esencial, presente desde a nosa propia aparición no planeta como seres racionais. Desa 
pregunta xurdirían cuestións fundamentais en torno á transcendencia, manifestadas tanto 
desde o punto de vista relixioso como artístico, con evidencias xa desde o Paleolítico Superior. 
Posteriormente estas inquedanzas levarían á aparición da Filosofía e o pensamento racional, na 
Grecia clásica (pensemos que a teoría da xeración espontánea parte do propio Aristóteles). 
 

A ORIXE DO SER HUMANO 
 
En realidade, en termos históricos unha cuestión inseparable das inquedanzas humanas sobre a 
orixe da vida foron as preguntas sobre a súa propia orixe.  
 
As principais teorías sobre a orixe humana tiveron en moitos casos unha forte influencia da 
relixión, concretada no creacionismo, xa mencionada con anterioridade. Segundo avanza a 
ciencia, no contexto da Ilustración, e arrincando da revolución científica do XVII representada 
por pensadores como Redi, aparecen avances que pouco a pouco cuestionan as verdades 
reveladas.  
 
Nun principio estas evidencias son explicadas con teorías como o catastrofismo de Cuvier, que 
nos fala dunha serie de catástrofes naturais que levaron á extinción ás especies daquelas épocas 
remotas, para a posterior instalación de novas formas de vida. O uniformismo do xeólogo inglés 
Lyell cuestionaba isto, defendendo que a vida no planeta tiña que ser moi antiga e que seguía 
estando sometida ao mesmo tipo de fenómenos que no pasado. 
 
O evolucionismo desenvolveuse moito coa obra de Darwin, sostendo que todos os seres vivos 
actuais proceden, por evolución e a través de cambios máis ou menos lentos ao longo dos 
tempos xeolóxicos, de antecesores comúns. 



 
5 

Nesta liña, o proceso de hominización demostra que o ser humano anatomicamente moderno 
ten enormes similitudes cos monos antropomorfos, sobre todo africanos (gorilas e chimpancés), 
así como importantes diferenzas no sistema locomotor, a mandíbula e o cerebro, que explican 
a súa singularidade. Apuntar que a teoría do East Side Story de Coppens talvez explique este 
proceso de diferenciación, aínda que hoxe en día a aparición de restos como o do 
Australopithecus Barelghazali moi lonxe de África Oriental leven ao seu cuestionamento. 
 
Os grandes protagonistas deste proceso de hominización (marcado polo bipedismo) foron os 
xéneros Australopithecus e Homo (Sahelanthropus Tchadiense, Orrorin Turgenensis e 
Ardipithecus Ramidus son posibles candidatos a primeiro homínido aínda non completamente 
aceptados pola comunidade científica).  
 
A evolución do Australopithecus comprende 9 especies que, nalgúns casos, chegaron a convivir 
entre si (Anamensis, Afarensis, Barelghazali, Africanus Aethiopicus, Boiseis -estes dous últimos 
posibles Paranthropus-, Robustus, Garhi e Sediba). 
 
Tras isto aparecería o xénero Homo, con varias especies nun curto período de tempo de 2,5 
millóns de anos. Aparecen antes da desaparición dos Australopithecus. As especies máis 
destacadas son Habilis, Rudolfensis, Ergaster, Erectus, Antecesor, Heidelbergensis, Neandertal 
e Sapiens. 
 

CONCLUSIÓN 
 
En conclusión, a pregunta sobre a orixe da vida é unha pregunta que a humanidade leva 
facéndose ao longo da historia e das distintas pólas do saber humano, e para contestala 
estableceu diversas teorías que ían desde hipóteses cun marcado contido relixioso a outras de 
corte moito máis científico. A orixe da vida e do ser humano levou á aparición da Filosofía, do 
pensamento racional e, a partir del, da ciencia moderna, con fitos tan importantes como o 
Renacemento, a Revolución Científica europea do XVII ou a propia Ilustración. O evolucionismo 
e, sobre todo, o desenvolvemento científico do século XX revolucionaron o saber. Con todo, 
debemos ter en conta que o ata agora coñecido pode cambiar en calquera momento. 
 

XUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA: 
 

EN RELACIÓN COS ELEMENTOS CURRICULARES 
 
Desde o punto de vista dos elementos curriculares das diferentes materias, esta proposta 
práctica estaría relacionada coa Xeografía e Historia de 1ESO, que, dentro do seu bloque de 
contidos 2, “A Historia”, debe abordar o contido chamado “A evolución das especies e a 
hominización”. Moi indirectamente, sinalar que en 4ESO o Decreto 86/2015 marca como 
contidos a ciencia na Ilustración e no século XIX. Alexander Oparin foi un dos mellores 
representantes da ciencia soviética do século XX, e, nese senso, pode ser empregada a súa figura 
para achegar ao alumnado información complementaria nesa UD.  
 

EN RELACIÓN COA DIDÁCTICA 
 
De calquera xeito, a complexidade da proposta fai que consideremos que desde un punto de 
vista pedagóxico non sexa recomendable a súa utilización con alumnos de ningunha destas 
idades.  
 


