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O UNIVERSO TEM UM FIM?

Pergunta feita por Josh, 10 anos

Professor Brian Cox, físico de partículas, 
responde:

Essa é uma grande pergunta. A resposta é que nem sequer 
sabemos qual é o tamanho do Universo! Só podemos ver uma 
pequena parte do nosso Universo – a parte que a luz teve tempo 
de percorrer para chegar até nós, durante os 13,8 mil milhões de 
anos desde o Big Bang. Qualquer coisa que esteja mais distante 
não pode ser vista, simplesmente porque a luz desses lugares 
longínquos ainda não chegou até nós.

No entanto, a parte que conseguimos ver é bastante grande. 
Tem 350 mil milhões de galáxias enormes, cada uma contendo 
qualquer coisa que pode chegar a um bilião de sóis. Esta parte, 
que é conhecida como o Universo observável, tem apenas pouco 
mais de 90 mil milhões de anos-luz de um lado ao outro. Mas temos 
a certeza de que o Universo se estende muito para lá disso. Até 
pode ser infinitamente grande, algo que é impossível de imaginar! 
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OS MACACOS ALGUMA VEZ  
SE TRANSFORMARÃO EM HOMENS?

Pergunta feita por Evie, 6 anos

Sir David Attenborough, naturalista, responde:

Os macacos são muito bons a viver nas árvores. Têm mãos e 
pés, com os quais podem trepar e apanhar as folhas e frutos que 
comem. Nenhum outro animal, incluindo os seres humanos, o 
consegue fazer tão bem como eles. Assim, não há qualquer neces-
sidade de eles mudarem.

Mas as coisas podem alterar-se. A pouco e pouco, as florestas 
podem tornar-se mais pequenas, e assim vai deixar de haver 
tanto espaço para os macacos. Ou um alimento particularmente 
apetitoso pode aparecer nas planícies relvadas, para lá da extre-
midade da floresta. E, por causa disso, alguns macacos podem 
achar que vale a pena deixar a floresta e viver na planície. Se o 
fizerem, então ao longo de milhões de anos eles irão mudar lenta-
mente. Já não precisarão de se agarrar aos ramos. Em vez disso,  
vão correr pelo chão.

Portanto, os seus pés irão tornar-se mais achatados, as suas 
patas mais compridas e conseguirão levantar-se na vertical. Pode 
ter sido isto que aconteceu há muito tempo a alguns macacos.  
À medida que milhões de anos se passaram, os seus corpos alte-
raram-se. Tornaram-se cada vez mais parecidos connosco. Foram 
os nossos antepassados.
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Mas desde que os macacos tenham suficiente comida nas 
florestas, e que as florestas sejam suficientemente grandes para 
lhes fornecerem uma casa, eles irão continuar a ser macacos.
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PORQUE É QUE FICO TONTA  
QUANDO COMEÇO A ANDAR À RODA?

Pergunta feita por Jumaina, 7 anos

Dr.ª Ellie Cannon, médica de família  
popular na TV, responde:

Tu podes não o saber, mas o teu equilíbrio e estabilidade são 
controlados pelos teus ouvidos. Eles são responsáveis pela audi-
ção e pelo equilíbrio. São, de facto, muito espertos.

Mesmo no interior do teu ouvido, juntinho ao teu cérebro, há três 
tubos minúsculos com o formato de um arco e cheios de líquido.

Os tubos são forrados por pelos muito fininhos que boiam no 
líquido, um pouco como plantas debaixo do mar. Esses pelos 
estão na realidade a enviar sinais ao teu cérebro que dizem, 
«Hoje, estás a mexer-te muito», ou «Não te estás a mexer muito».

Se não te estiveres a mexer, então o líquido está calmo como 
um lago tranquilo, e os pelos dizem ao teu cérebro que estás 
equilibrada, ou sentada quieta. Quando começas a andar à 
roda, esse líquido fica muito, mesmo muito, agitado, como um 
mar numa tempestade, e os pelos movem-se selvaticamente 
e dizem ao teu cérebro que estás a andar à roda. O problema  
é que, mesmo quando deixas de o fazer, esse líquido continua a 
agitar-se um bocadinho.

Demora algum tempo a parar de se agitar – por isso, esses 
pelos continuam a enviar essas mensagens para dizer que te 
estás a mover. O teu corpo parou, mas o teu cérebro ainda pensa  



5

que te estás a mexer. A diferença entre aquilo que o teu cérebro 
pensa e aquilo que o teu corpo está a fazer é que faz com que te 
sintas tonta.

Eu adorava fazer coisas dessas quando era miúda, embora aca-
basse sempre por chocar contra a mesa de centro da minha mãe.
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COMO É QUE SEI QUE A MINHA VIDA  
NÃO É APENAS UM SONHO?

Pergunta feita por Esther, 5 anos

Derren Brown, ilusionista, responde:

Às vezes sonhamos e esses sonhos parecem tão reais que 
podemos pensar se estávamos a sonhar ou não. Agora parece 
que estás bem acordada, mas nos sonhos também não te parece 
que estás bem acordada? Como é que consegues perceber a dife-
rença? Talvez acordes a qualquer momento e percebas que não 
estiveste a ler este livro – porque ele nunca existiu!

Bem, pelo menos, sabes que provavelmente és real. Porque 
mesmo que estivesses a sonhar neste momento, tinha de 
existir um «tu» nalgum lugar, que estivesse a ter esse sonho 
contigo. Mas antes que a tua cabeça comece a girar dema-
siado depressa, aqui está uma ideia importante. Só sabemos 
mesmo as coisas que vemos, ouvimos e sentimos, e isso é 
apenas uma parte minúscula daquilo que nos rodeia (por 
exemplo, não podes ver aquilo que está na sala ao lado, ou 
na cabeça de outra pessoa). Só podemos calcular aquilo que 
é real a partir do pouco que conhecemos – e enganamo-nos  
com frequência.

Portanto, da próxima vez que tiveres uma discussão ou pen-
sares que alguém está a ser estúpido, lembra-te: a outra pessoa 
também tem a certeza que tem razão, e na verdade tu só conheces 
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metade da história! Assim, embora não estejas provavelmente a 
sonhar, vale a pena lembrares-te que também só estás consciente 
de uma pequena parte daquilo que é real. 
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QUAL FOI O PRIMEIRO INSTRUMENTO 
MUSICAL?

Pergunta feita por Caitlin, 9 anos

Tony Robinson, ator, escritor e autor de programas 
de rádio e TV, responde:

Quando te fazem uma pergunta é mal-educado não responde-
res, não é? Bem, talvez. Mas às vezes, se for uma pergunta com-
plicada como esta, a coisa mais sensata é escolher outra pergunta 
do tipo «O que é um instrumento musical?», ou «Como é que os 
arqueólogos sabem se encontraram um?».

Quando batemos palmas, essas palmas são um instrumento 
musical? Se sim, o instrumento musical mais antigo encontrado 
foram as mãos de um esqueleto antigo. E pedras? Se bateres 
numa pedra, ela emite um som. Se bateres noutra pedra mais 
pequena, ela emite um som diferente. Junta três pedras e tens 
um xilofone. Mas não as vais enfiar dentro de um estojo e levá-
-las para as aulas de música, pois não? Vais apenas deitá-las 
fora, quando acabares de brincar com elas. São uma espécie de 
instrumento musical temporário.

Talvez aquilo que queiramos dizer com instrumento musical 
seja qualquer coisa feita especificamente e depois guardada para 
se fazer música e, na verdade, há velhos bocados de osso oco 
com buracos que têm 45 mil anos e que são muito parecidos com 
as flautas antigas. Mas talvez não o sejam. Se calhar, os buracos 
foram feitos por um motivo completamente diferente. Se calhar 
eram ferramentas, ou joias, ou brinquedos para crianças.
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O máximo que podemos dizer com toda a certeza é que há 
cerca de 35 mil anos as pessoas já andavam a bater em tambores, 
a tocar nos seus xilofones e a soprar em flautas e em gaitas-de-
-foles, feitas dos ossos das asas de abutres e dos chifres de mamu-
tes. A vida devia ser incrivelmente barulhenta naquele tempo.



10

COMO É QUE ME POSSO  
TORNAR FUTEBOLISTA?

Pergunta feita por Azaan, 7 anos

Lee Dixon, antigo futebolista do Arsenal  
e da seleção inglesa, agora comentador televisivo  
de futebol, responde:

Quando era miúdo, com uns sete ou oito anos, eu vivia em 
Manchester e nessa altura a única coisa que fazia era jogar à 
bola. Jogava na escola. Jogava no parque. Jogava na rua. Nesse 
tempo, era seguro jogar na rua porque não havia muitos carros, 
e a minha mãe podia ficar de olho em mim. Até jogávamos à 
bola dentro de casa quando estava a chover, com um balão em 
vez de uma bola.

Desde que me lembro sempre quis ser futebolista. O meu pai 
jogava futebol profissional na minha equipa preferida, o Manchester 
City, por volta da década de 1950. Quando eu era pequeno, para 
mim o melhor filme que tinha sido feito chamava-se A Maravilhosa 
História de Charlie (há pouco tempo fizeram um parecido chamado 
Charlie e a Fábrica de Chocolate). Eu via-o sempre que passava na 
televisão e fiquei fascinado com os bilhetes dourados dentro das 
tabletes de chocolate. Cheguei ao ponto de sonhar que havia outro 
bilhete dourado. No entanto, aquele não dava acesso à fábrica do 
Willy Wonka. Mas oferecia-nos um contrato para jogarmos no Man 
City! Era tão bom, não era?

Claro que não era verdade. Não havia nenhum bilhete dourado. 
Mas, apesar disso, usei esse sonho para me inspirar e esforcei-me 



11

muito, mesmo muito no futebol, e acabei por ter sorte e assinar 
um contrato profissional com o Burnley FC em julho de 1983.

Durante a minha carreira como futebolista, cada vez que me 
sentia em baixo, lembrava-me do meu sonho. Eu sabia que se tra-
balhasse muito e me esforçasse, teria outra oportunidade. Outro 
bilhete dourado. Fez-me muito bem.
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HÁ ALGUMA COISA QUE CONSIGA 
SOBREVIVER A UM BURACO NEGRO?

Pergunta feita por Anthony, 8 anos, e Lauren, 10 anos

Marcus Chown, autor de livros sobre o espaço  
e o Universo, responde:

Se estivesses numa nave espacial, serias capaz de sobreviver 
dentro de um buraco negro. Mas só se fosse um buraco negro 
enorme e durante um curto espaço de tempo.

Um buraco negro é uma região do espaço onde a força gra-
vítica é tão forte que nada lhe escapa, nem sequer a luz, por 
isso parece ser negro. Se te aproximasses de um buraco negro 
pequeno, um pouco mais massivo do que o Sol, a força graví-
tica esticar-te-ia tanto que irias parecer um fio de esparguete 
e depois partir-te-ias. Surpreendentemente, os buracos negros 
grandes são mais simpáticos. Se te aproximasses de um buraco 
negro «supermassivo» – e muitas galáxias como a nossa Via 
Láctea têm imensos buracos negros, biliões de vezes maiores do 
que o Sol –, serias capaz de atravessar esse buraco negro sem 
que te acontecesse nada.

Lá dentro, seria um lugar muito perigoso, porque imensas pedras 
e outras coisas à tua volta iriam cair em cima de ti. Estaria tudo 
a ser dirigido para a «singularidade» – o centro do buraco negro, 
que espreita como uma aranha monstruosa. Mesmo que a tua nave 
espacial tivesse os motores de propulsão mais poderosos do mundo, 
não conseguirias evitar que ela fosse arrastada lá para dentro.
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A singularidade esmaga tudo que existe. Mas ainda há um 
pequeno raio de esperança. Os buracos negros envelhecem 
e as suas singularidades tornam-se menos terríveis. Alguns 
cientistas acham que é possível atravessá-los sem se ser morto.  
A singularidade pode tornar-se um «portão» para outra zona do 
espaço, permitindo-te sair num Universo completamente novo!
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PARA QUE SERVEM OS SERES HUMANOS?

Pergunta feita por Laszlo, 5 anos

A. C. Grayling, filósofo, responde:

Os seres humanos não «servem» para nada, se pensarmos 
neles no mesmo sentido em que as vacas servem para dar leite e 
carne, e as ovelhas para nos dar lã. Mas os seres humanos podem 
ter objetivos e ambições. Viver para conseguirmos cumprir as 
nossas ambições é aquilo que dá significado às nossas vidas. 
Nunca devemos usar as outras pessoas «para» alguma coisa, mas 
devemos tratar cada pessoa dignamente e respeitá-la pelo bem 
que tenta fazer a ela e aos outros.
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PORQUE É QUE EXISTEM RECESSÕES,  
SE PODEMOS EMITIR MAIS DINHEIRO?

Pergunta feita por Cameron, 11 anos, e Mayur, 9 anos

John Lanchester, escritor, responde:

Às vezes, um governo tenta emitir mais dinheiro para tentar 
acabar com uma recessão, o que pode resultar!

De facto, uma ideia que está agora a ser discutida nos Estados 
Unidos é que o governo devia cunhar uma moeda especial, que 
valesse um bilião de dólares, de modo a conseguirem pagar-se 
todas as dívidas! (Um bilião é um número muito grande: é um 
milhão de milhões, ou 1 000 000 000 000.)

Mas aquilo que causa as recessões não é a quantidade de 
dinheiro que há num país, é se as pessoas o estão a gastar. 
Quando as pessoas estão preocupadas com o futuro, é frequente 
deixarem de o gastar, e em vez disso poupam-no. Se todas as pes-
soas fizerem isso ao mesmo tempo, as empresas ganham menos 
dinheiro a vender os seus produtos e têm menos dinheiro para 
pagar aos seus empregados. Assim, os empregados ficam com 
menos dinheiro para gastar, e temos uma recessão. Portanto, ape-
nas emitir mais dinheiro não faz com que as pessoas se sintam 
mais seguras quanto ao futuro.

As recessões acabam quando as pessoas se sentem mais 
confiantes e começam a gastar mais dinheiro, voltando tudo  
a funcionar.
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PORQUE É QUE NÃO PODEMOS  
BEBER CHICHI?

Pergunta feita por Isobel, 4 anos, e Leah, 12 anos

Bear Grylls, explorador e perito em sobrevivência, 
responde:

Se perguntasses à maior parte das pessoas se elas beberiam 
o seu próprio chichi, elas olhariam para ti como se fosses doida. 
Mas se estiveres bem hidratada e tiveres ficado sem água em 
pleno deserto, beber o teu próprio chichi pode definitivamente 
salvar-te a vida. Só não esperes é que te saiba bem! 

Há algumas coisas de que tens de te lembrar: se o teu chichi 
for castanho-escuro, então isso significa que estás desidratada, e 
bebê-lo não te vai ajudar. Nesta fase, é um desperdício libertado 
pelo teu corpo. Mas se o teu chichi estiver normal e claro, então 
bebê-lo vai ajudar-te a ficares hidratada.

Há muitas histórias de pessoas perdidas em desertos, ou a 
bordo de jangadas no mar, que tiveram de beber o seu próprio 
chichi para sobreviverem. Portanto, lembra-te: aqueles que sobre- 
vivem são aqueles que frequentemente conseguem lidar com o 
inimaginável, e beber e comer as coisas mais repugnantes. Por- 
tanto, se acontecer o pior, só tens de arranjar coragem e fazê-lo!
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COMO É QUE A SENHORA DO GPS  
SABE PARA ONDE ESTÁ A IR?

Pergunta feita por Anaya, 6 anos

Ken Denmead, autor de Geek Dad e blogger, 
responde:

Na verdade, a «senhora do GPS» é apenas a voz de um com-
putador pequenino e especial. Esse computador também podia 
falar-te com a voz de um homem, ou de uma criança, ou até com 
a voz do Darth Vader da Guerra das Estrelas!

O GPS em si é uma máquina muito fixe. Envia um sinal de 
rádio para um satélite que está a orbitar a Terra, e esse sinal é 
devolvido com a informação que diz exatamente onde está em 
todos os momentos. Também tem mapas guardados no seu inte-
rior com todas as moradas de todos os prédios, e mantém um 
registo de todas as estradas, rotundas, estações de comboios, 
aeroportos e muito mais sítios.

Se lhe perguntares como chegas a um determinado local, 
ele vai procurar a morada, ver onde estás exatamente naquele 
momento, procurar todos os caminhos possíveis para chegares 
do sítio onde estás até onde queres ir, e depois calcular qual é a 
maneira mais rápida para o fazeres. Até pode obter os relatórios 
do trânsito e incluir isto nos seus cálculos, o que é superesperto!

Lembra-te apenas que quando estiveres a usar um GPS tam-
bém deves prestar atenção aos sinais e letreiros. Às vezes há 
obras na estrada ou acontecimentos especiais que bloqueiam 
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ou alteram as estradas de maneiras que o GPS ainda não teve 
conhecimento. Mas é uma maquineta muito útil para te ajudar a 
chegares aonde queres ir. 
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PODEMOS FAZER UMA MÚSICA  
SOBRE QUALQUER COISA?

Pergunta feita por Ethan, 10 anos

Sir Paul McCartney, músico, cantor e compositor, 
responde:

Sim, sobre qualquer coisa! Que tal fazer uma sobre o «Caixote 
do Lixo Bailarino»?
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AS ARANHAS FALAM?

Pergunta feita por Eleanor, 7 anos

Dr. George McGavin, entomologista  
(perito em insetos), responde:

As aranhas não falam como tu e eu, mas comunicam umas com 
as outras. 

Algumas aranhas fazem sinais visuais, que as outras aranhas 
compreendem. As aranhas papa-moscas, por exemplo, têm 
dois olhos muito grandes na cara. Elas usam esses olhos para 
seguir as presas, mas também quando os machos e as fêmeas 
se conhecem. Se um macho quiser ser aceite como parceiro 
da fêmea da mesma espécie, ele tem de lhe enviar os sinais 
corretos, como dançar à frente da fêmea de uma determinada 
maneira. Cada espécie tem uma dança única que a fêmea 
observa com muita atenção. Se o macho se enganar ou não a 
conseguir impressionar, ela perde o interesse e vai-se embora.

No entanto, com muitas aranhas a comunicação é baseada na 
maneira como elas sentem. Os corpos das aranhas estão cober-
tos por muitos pelos sensíveis ao toque, que respondem a todo 
o tipo de vibrações que passam pelas suas teias ou pelo ar, por 
isso conseguem sentir a presença de outros animais, incluindo, é  
claro, outras aranhas.
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QUEM INVENTOU OS REIS E AS RAINHAS?

Pergunta feita por Florence, 10 anos

Jeremy Paxman, jornalista, escritor e autor  
de programas de rádio e TV, responde:

Uma vez, um antropólogo tentou descobrir como foi que sur-
giram os reis e as rainhas. Mas desistiu dessa tarefa mal viu que 
nos registos mais antigos da História da Humanidade já havia 
reis e rainhas.

É óbvio que o regime monárquico foi iniciado por alguém 
demasiado forte, com uma grande ambição de poder e dinheiro, 
que queria mandar nas outras pessoas e passar o poder aos seus 
filhos depois de morrer. Hoje em dia, não se passa bem assim. 
Mas o regime funciona em alguns países. Os reis e as rainhas 
atualmente não têm poder e têm apenas um trabalho: fazer com 
que as pessoas se sintam mais felizes. Não é mau haver alguém 
que faça isso. 
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O QUE É O ADN?

Pergunta feita por Max, 9 anos

Sam Kean, autor de livros científicos, responde:

Digamos que te queres lembrar da tua receita favorita. (Bolo? 
Bolachas? Tarte?) O que é que fazes? Se fores esperto, escreves a 
receita e vais guardá-la num sítio seguro. O teu corpo faz exata-
mente a mesma coisa: sempre que as tuas células precisam de se 
lembrar como fazer algo de importante, elas escrevem as instru-
ções naquilo que se chama ácido desoxirribonucleico, ou ADN.

O ADN funciona muito como uma língua, como o português, 
por exemplo. Mas enquanto o português tem vinte e seis letras 
no alfabeto, o ADN tem apenas quatro, que são A, C, G e T. 
Estas letras representam os nomes de quatro químicos, e se as 
ordenares de maneiras diferentes, o teu corpo consegue decifrar 
«palavras» e «frases» que ajudam as tuas células a recordar-
-se de como fazerem coisas para porem o teu corpo a funcionar. 
Metade do teu ADN foi herdado da tua mãe e a outra metade 
do teu pai, o que explica porque é que és parecido com eles.

Outra coisa de que os cientistas falam, juntamente com o 
ADN, é de genes. Um gene é um ADN muito comprido – como 
um parágrafo –, e cada um dos 23 000 genes, ou perto disso, no 
teu corpo é como a receita para uma coisa, normalmente uma 
proteína. Estas proteínas ajudam a formar os teus músculos, 



23

ossos e órgãos. Também influenciam quase tudo a teu respeito, 
como a cor do teu cabelo ou se bolo é mesmo a tua receita  
preferida. Talvez tu prefiras brócolos.


