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Questão

Resposta
Permitir ao usuário consultar qualquer jornal que ele queira.
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Porque nas obras mais antigas de ficção científica, as invenções tecnológicas costumam se assemelhar às
existentes nos dias de hoje.
Pensar como os avanços científicos dariam forma ao futuro é uma preocupação antiga.

2

3

4

Dois dos inventos:
• camas de ar
• máquinas de ordenha
• propulsão dos foguetes
• máquinas agrícolas movidas a vapor
• combustível que não produz fumaça
Relação com a realidade
O editor partiu do pressuposto de que a obra se distanciava radicalmente da realidade da época.
Em 1926, o primeiro número da revista de ficção científica Amazing Stories anunciava com entusiasmo:
“Ficção extravagante hoje... Fato consumado amanhã”.
Em 1928, o jornal britânico Daily Mail publicou uma edição fazendo previsões para o ano 2000 – com tevês
gigantes de tela plana em locais públicos – que causou pouca surpresa.
Ciência e arte.
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Suas previsões não são fruto apenas de sua imaginação, ou seja, da arte, mas também de seu
conhecimento científico e das pesquisas em curso, ou seja, da ciência.
Dois dos verbos:
• project
• foretell
• forecast
Dois dos substantivos:
magazine
• newspaper
• book / novel
•

Uma vidente não poderia ser bonita.
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I suppose they can be anything that anyone else could be: young, old, fat, thin, rich or dirt poor. But this one
was pretty.
Tempo verbal: presente simples ou presente do indicativo
Momento: passado
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Uma das explicações:
aproximar o leitor dos fatos narrados
• conferir dramaticidade à narrativa, trazendo para o presente algo que já ocorreu
•
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Os referentes são, respectivamente: o destino do narrador; a possibilidade de uma vidente ser bonita; um
olhar que evidencia uma “cantada”; o recado na porta.
Fechado hoje devido a circunstâncias imprevisíveis.
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Uma vidente, pessoa que prevê o futuro, aponta a imprevisibilidade como justificativa para não abrir o
consultório.

