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E ai como 

surgiu a vida?.. 

TÔ 

nem 

aiiiii!!! 



 

Oiiie sou o Stuart. 

EU SEI!! 

Vou explica ta? Okey!!! 

A Terra surgiu a mais de 4,5 bilhões de anos. A 

atmosfera era quente, e formada por gases e 

vapores de vulcões. Nesse tempo não havia vida. 

 

Com o tempo a  Terra esfriou e os vapores viraram 

nuvem que provocaram chuvas. A superfície 

solidificou –se ,surgindo as primeiras rochas. O 

acumulo de água originou os oceanos. 

 

Com descargas elétricas e raios ultravioleta, 

algumas substâncias se organizaram  e formaram-

se mais complexas, foram levadas para os oceanos. 

 

Essas substâncias se agruparam formando os 

primeiros seres vivos, com o passar do tempo 

foram evoluindo e algumas especies não existem 

mais. 

Daí surgiu algumas teorias que verão  no próximo 

quadrinho,  meus Brothers vão explicar! Bye... 



Olá, sou Bob, 

amigo do Stuart.  

Voltando as 

teorias: 

 Aristóteles era um filosofo grego, ele deu a origem a abiogênese ou 

geração espontânea, que acreditava que seres vivos surgiam de 

matéria bruta. Então um cientista, Jean Baptiste, que também 

defendia a ideia, deu a receita de camisetas + grãos de trigo = ratos, 

mas não obteve sucesso. Hoje sabe-se que aquela receita atraia os 

ratos e lá tinham seus filhotes... 

Então surgiu a biogênese 

que defendia que: seres 

vivos originam-se de 

outros seres vivos, foi 

criada por Francesco Redi 



Depois surgiu o Criacionismo, 

tudo o que existe foi criado por 

Deus, ele foi o criador de todo 

o universo, defende a teoria 

A teoria da evolução orgânica 

afirma que seres vivos podem 

surgir de substancias mais 

complexas,(que também são 

formada por matéria 

inorgânica). 

 Oparin e Haldane sugeriram 

que foram se juntando vários 

ingredientes: um pouco de água 

+ proteinoides + (outros)  até 

substâncias se formarem 

complexa, organizarem-se e 

formarem uma espécie de vida 

primitiva. 

 Bom agora tchau, 

preciso me vestir... 



Lamarckismo foi uma criada por 

Lamarck , ele acreditava que seres 

vivos mudam para se adaptar, 

porem as mudanças que adquiriam 

durante a vida passava para as 

próximas gerações é isto que a 

teoria defende, ex: haviam girafas 

de pescoço curto, mas de tanto 

esticarem o pescoço para alcançar a 

vegetação de uma arvore, seu 

pescoço ficou cada vez maior, 

passando essas características para 

seus descendentes; Mas muitos 

cientistas já provaram que isto 

estava errado. Lamarck foi o 

primeiro cientista a admitir que os 

seres vivos evoluem, sendo então 

muito importante para a ciência. 

Oiie, chegueiii.... 

Ei se sabe o que 

e Lamarckismo? 

Darwinismo? E 

Neodarwinismo? 



Darwinismo foi uma teoria criada por 

Darwin , essa defendia que os seres 

vivos evoluíam para sobreviver, 

adapta-se ao ambiente, e para se 

defender, desse modo toda vez que o 

ambiente se modificava o ser vivo 

também mudava, ex: antigamente 

existia girafas de pescoço curto e 

longo, porém com o tempo a 

vegetação rasteira foi se acabando e 

com isso as girafas de pescoço curto 

foram morrendo, e a de pescoço longo 

se reproduzindo, logo não existia mais 

girafas de pescoço curto. Essa 

explicação considerava todos os seres 

vivos. Essa teoria ficou conhecida 

como seleção natural. 



Neodarwinismo é uma teoria 

sintética da evolução onde os 

cientistas acreditam que a 

herança dos caracteres é por 

meio do genes, se as mutações 

sobreviverem e se adaptarem ao 

individuo ela será transmitida as 

gerações futuras. 




