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Na máquina do tempo
O romance A máquina do tempo, em nova edição comentada da Editora Zahar (198 páginas, tradução, apresentação e
notas de Adriano Scandolara) é um clássico da ficção científica e é o romance inaugural de H.G.Wells, publicado em
1895. Esta cuidadosa edição encadernada faz parte da Coleção Clássicos da editora e traz o texto integral, seguindo a
primeira edição da obra.
O volume tem mais de 100 notas, ótima apresentação contextualizando a escrita do romance e traz a cronologia da
vida e obra de Wells e dois textos extras: o conto "Os Argonautas Crónicos", que originou o livro e a versão estendida
de um dos capítulos. É um convite para os velhos leitores relerem uma das primeiras obras de ficção científica e para
os novos entrarem em contato com um texto que alçou o autor à condição de gênio.
Em meio a um jantar em Londres o Viajante do Tempo
retorna para contar a um grupo de amigos sua extraordinária experiência no ano 802701. Em sua aventura, o viajante
esteve entre duas raças degeneradas de descendentes da humanidade como a conhecemos: os Elói, criaturas frívolas
e infantis cuja existência parece transcorrer sem lutas e os Morlocks, habitantes do mundo subterrâneo que, antes
subservientes aos Elói, passaram a persegui-los de noite.
A aventura dramática e uma distopia crua e desesperada são o núcleo da narrativa, que apresentou noções que
futuramente seriam ordenadas na teoria da relatividade de Einstein. A narrativa traz a perturbadora ideia do fim do ser
humano, com um evento natural e inevitável, invertendo a crença do século XIX na evolução como progresso.
Com seu forte cunho intelectual e imaginativo a obra é uma parábola científica e também uma fábula sobre a
sociedade de classes. Com seu livro Wells fundou o sub gênero "viagem no tempo" no âmbito da ficção científica.
H.G. Wells mergulhou de vez na dimensão mais propriamente cientifica do género e é considerado o padrinho de uma
leva de romancistas cientistas do porte de Isaac Asimov, Arthur Clarke, Alice Sheldon, Mary Doria Russel e Cari Sagan.
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