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“If you knew Time as well as I do”, said the Hatter, 

“you wouldn’t talk about wasting IT. It’s HIM.”  
 

(Lewis Carroll, em Alice in wonderland)     



 
 

RESUMO 
 

 

O romance Somewhere in Time (1975), do autor norte-americano Richard Matheson, 

apresenta o tempo como elemento de maior relevância no interior da construção 

narrativa, que transita entres os gêneros Fantasy e Ficção Científica. Tal elemento 

surge na obra por meio de várias perspectivas: como personagem, como parte da 

estrutura narrativa e, também, relacionado à questão musical, mais especificamente, 

às sinfonias do compositor Gustav Mahler. O enfoque principal deste trabalho é o 

estudo das categorias tempo e personagem na narrativa, sendo que o tempo é 

percebido como verdadeiro antagonista do herói, Richard Collier. Em sua batalha 

com tempo, a personagem Collier não tem controle sobre o tempo real, aquele no 

qual está imerso em 1971, nem do tempo passado em 1896, revestido pela 

aparência de presente. A viagem no tempo, proposta no romance, anuncia uma 

reflexão a respeito da irreversibilidade do tempo por meio de uma imersão em um 

mundo imaginativo, povoado pelos medos inerentes aos diferentes sujeitos 

históricos. 
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ABSTRACT 

 

 

The novel Somewhere in Time (1975), by the American author Richard 

Matheson, presents time as the most relevant element in the elaboration of this novel 

which ranges between Fantasy and Science Fiction.  Time appears in the 

 novel through many perspectives not only as  part of the narrative structure,  as a 

character, but also  connected to a musical element,  more specifically to Gustav 

Mahler´s symphonies. The main focus of this analysis is to reflect about Time and 

character in the narrative  once time is  the real antagonist in Matheson’s story. In his 

battle against Time, the character Collier has no control  over it, neither in the 

 present time (1971) nor in the past time (1896), considering that he travels back to 

the past in search of a lost love. The time travel in the novel indicates a reflection 

about time irreversibility through an immersion into an imaginative world, exposing   

the intriguing feelings that strike the different historical subjects. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A obra Somewhere in time (Em algum lugar do passado, 1975), do autor 

norte-americano Richard Matheson (1926- ), tornou-se mundialmente conhecida 

somente após ser transposta para o cinema (ver ANEXO A), em 1980, pelo diretor 

Jeannot Szwarc. Matheson é reconhecido, também, por suas outras obras, das 

quais se destacam I am a legend (Eu sou a lenda, 1954), What dreams may come 

(Amor além da vida, 1978) e The shrinking man (O incrível homem que encolheu, 

1956). Muitas delas, aliás, foram transformadas em roteiros de filmes, sendo um 

deles – Duel (Encurralado, 1971), baseado em um conto com o mesmo título e cujo 

roteiro foi adaptado pelo próprio autor) – filmado por Steven Spielberg. 

Matheson é considerado, essencialmente, pela crítica, como um escritor de 

Ficção Científica, pois suas obras apresentam algumas características marcantes 

desse gênero, tais, como, mutações e viagens no tempo. No entanto, não se pode 

esquecer que o mundo de magia e imaginação da Fantasy também permeia sua 

obra, como é o caso do romance que aqui será analisado: Somewhere in time 

(1975) (ver ANEXO B) aborda uma época passada que se torna uma espécie de 

“mundo mágico” para a personagem principal, sendo esse passado uma inovação, 

uma nova chance de vida no tempo presente do protagonista.  

O livro, que foi originalmente intitulado de Bid time return (Ordena que o 

tempo retorne, título este retirado da obra Richard II, de William Shakespeare) (ver 

ANEXO C), é um romance que tem o tempo como elemento de extrema importância. 

A maioria das ações de Richard Collier é regida por esse Tempo, o que lhe pode 

garantir o status de personagem, ou mais precisamente, o status de real 

antagonista, ideia que será aprofundada mais adiante.  

O livro de Matheson apresenta, em seu enredo, diferentes percepções e 

reflexões a respeito do Tempo. Os tempos passado, presente e futuro convivem, 

intensamente, em grande parte da narrativa, mesclando-se e transformando-se, o 

que acaba por transmitir, muitas vezes, para o leitor a ideia singular de que o 

passado é o presente da personagem. 
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           Outra perspectiva a ser analisada é o fundo musical composto pelo maestro e 

compositor boêmio Gustav Mahler1, que se tornou conhecido por suas dez sinfonias, 

a maioria delas imbuídas de uma certa melancolia, às vezes ligada ao funesto 

devido às tragédias ocorridas em sua família. Sua obra é destacada no gênero 

clássico por sua morbidez, por temas relacionados à morte.  

            A conexão existente entre tais composições e o Tempo dentro do romance é: 

o narrador personagem irá valer-se tanto do tema sombrio, quanto do valor 

atemporal da música de Mahler e das cadências usadas em determinadas sinfonias, 

para a construção de sua história e de seu próprio eu. Cabe destacar que o romance 

discute a ordem temporal, sendo a música um elemento que pode permear 

diferentes épocas, tornando-se até mesmo eterna. 

Assim sendo, este estudo propõe a análise das categorias narrativas tempo e 

personagem, a fim de verificar a significativa fusão dessas duas estruturas narrativas 

que possuem funções distintas em grande parte dos estudos, não podendo uma 

fazer o papel da outra. A tentativa com este trabalho é refletir sobre a maneira como 

ambas se unem em uma só estrutura, sem esquecer, evidentemente, que este 

Tempo está ligado a dois aspectos: o Tempo, como categoria narrativa, e o Tempo, 

como assunto/tema do romance.  

Portanto, a obra em questão faz a junção de dois elementos que são vistos 

separadamente. Para criar essa unificação personagem-tempo, o autor valeu-se de 

outros dois aspectos: a linguagem e o ambiente. Ao tratar, pois, da função do tempo 

sob outra perspectiva, Matheson transforma Somewhere in time em um romance  

inovador.     

 

                                                 
1 Gustav Mahler maestro e compositor nascido em Kaliste, na Boêmia, em julho de 1860. Faleceu em 
Viena em 1911.    
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SOBRE OS GÊNEROS LITERÁRIOS 
 
 

1.1 A Fantasy 
 

   A abordagem inicial sobre o que seria o gênero Fantasy será feita a partir 

de uma definição elaborada por Massaud Moisés:  

 
[...] “fantasia” (Inglês fancy, fantasy) de origem grega, que os gregos 
substituíram por imaginatio, aponta para um tipo de atividade mental limítrofe 
do sonho e da magia [...]. A fantasia consistiria numa imaginação criadora ou 
inovadora, própria das Artes (MOISES, 1999, p. 285).  

 

 

A Fantasy descrita acima é um dos gêneros que surge a partir da Literatura 

Fantástica, e suas narrativas apresentam temas que não têm explicação lógica 

dentro da vivência humana. A maioria das obras literárias segue um padrão físico 

para suas personagens, calcadas na imagem do ser humano, seguindo o curso  

normal da vida, mesmo sendo, em essência, um falso senso de realidade, pois os 

enredos configuram-se por palavras, ou seja, é ficção. No âmbito do gênero 

Fantasy, a literatura torna-se um meio de fuga, uma evasão da realidade. 

Esse tipo de literatura se aproxima bastante do inconsciente, das ideias de 

Sigmund Freud (1856-1939), dos medos, dos anseios que o homem tem. 

Geralmente, há uma abordagem de questões filosóficas, mostrando o cidadão 

perante os percalços do mundo.  

Antes dos estudos de Freud, os problemas psíquicos eram relacionados aos 

efeitos das ações conscientes praticadas pelo homem. Com os estudos do 

psiquiatra austríaco, o inconsciente adquiriu grande relevância nas análises da 

psique humana. Segundo Freud, uma ação feita inconscientemente é uma reação 

do consciente, o que explica que o homem age com alguma intenção, apesar de 

tentar negá-la. Para ele, há uma relação de causa e efeito entre o consciente e o 

inconsciente, sua alegação é que o ato consciente é consequência de uma causa 

inconsciente. Um exemplo disso seria o caso de um indivíduo que lava as mãos 

constantemente: para o psicanalista, isso representaria culpa, sendo que a sujeira 

representada pelo ato deveria ser retirada das mãos, em uma tentativa de, com a 

água, apagar-se o erro (ARMITT, 2005, p. 256).  
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No caso do romance Somwhere in time, de Richard Matheson, a ser 

analisado nesse estudo, a personagem Richard Collier manifesta a insistência em 

voltar no tempo, fato que ocorre, porque, inconscientemente, ele quer evitar a morte 

já determinada por um tumor cerebral. Ele centra sua vida no possível romance 

entre ele e uma atriz do século XIX, mas sua viagem no tempo tem, como 

pretensão, eliminar seus problemas de saúde e, por conseguinte, adiar o fim da vida. 

Ele foge de sua realidade ao adentrar em 1896, quando, então, adquire uma nova 

identidade nesse mundo: a existência de Richard tem uma grande importância, pois 

para Elise McKenna ele é essencial. A atriz, segundo suas biografias, tem a vida 

alterada, tornando-se uma mulher reclusa após algum acontecimento ocorrido no 

ano de 1896. Richard acredita que, portanto, seu retorno para encontrar Elise é uma 

chance de felicidade para ela também.        

A autora Lucie Armitt, em seu livro Fantasy Ficction, alerta que há uma 

distinção entre a phantasy explorado por Freud e a Fantasy da Literatura. A 

definição que Freud apresenta é a seguinte: 

 
Might we not say that every child at play behaves like a creative writer, in that 
He creates a world of his own, or rather rearranges the things in a new way 
which pleases him?...(T)he creative writer does the same as the child at play. 
He creates a world of phantasy which he takes very seriously…2 (FREUD, 1908 
apud ARMITT, 2005, p. 2). 

 
 

Apesar de estar muito próxima das ideias filosóficas contidas no gênero 

Fantasy, o problema gerado por essa definição dada pelo psicanalista seria o de 

aproximar a escrita literária a uma brincadeira de criança. Quando pensamos na 

fantasia da literatura, que, invariavelmente, envolve a criação de mundos 

imaginativos, é possível pensar na fantasia do universo mental das crianças. 

Contudo, essas fantasias são de ordens distintas. É certo que há escritores – como 

Lewis Carroll que, com a personagem Alice, consegue conquistar o público infantil e 

adulto – que elaboram o plano da construção ficcional a partir de um mergulho no 

universo das fantasias infantis. No entanto, a literatura não é uma brincadeira de 

criança; ela pode até imitar esse processo, mas trata-se de uma construção ficcional 

                                                 
2 “É claro que nós não afirmamos que a criança, durante a brincadeira, comporta-se como um escritor 
criativo; nela a criança cria um mundo propriamente seu, ou melhor, ela reorganiza as coisas de um 
modo que lhe dá prazer. O escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. Ele cria um mundo 
de fantasia, o qual ele leva muito a sério...” (FREUD, 1908 apud ARMITT, 2005, p. 2, tradução 
nossa). 
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elaborada por princípios estéticos e vinculada a um tempo histórico determinado. 

Como ressalta Dante Moreira Leite (1967, p. 265) em seu livro Psicologia e 

literatura:  

 
[...] existem romances e contos que podem ser lidos em vários níveis, isto é, 
permitem tanto a apreensão mais simples, – por exemplo, de um enredo de 
sucessivos acontecimentos – quanto a apreensão mais complexa, através da 
aceitação de um nova interpretação dos homens e dais coisas. 

 

 

Portanto, fica evidente que essa analogia de Freud pode ser aceita em partes: 

um autor realmente cria um mundo irreal, parecendo, no entanto, real aos olhos de 

seus leitores, pois essa realidade decorre da construção da verossimilhança dentro 

do próprio romance. Se o leitor aceita determinado elemento, por mais ilógico que 

seja, é porque o autor elaborou todo um jogo narrativo que faz sentido dentro 

daquele enredo.  

A literatura é uma arte que envolve a ação e o comportamento das 

personagens, expondo ao leitor problemas comuns a toda humanidade – as 

questões metafísicas –, diferentemente do que ocorre no mundo imaginativo criado 

pela criança, que atua em um plano mais individual, mais voltado para a ação, sem 

questões de cunho filosófico. Apesar dessas diferenças, é inegável, como ressalta 

Lucie Armitt (2005, p. 3), a contribuição da psicanálise para a interpretação da 

Fantasy fiction: “What literary fantasy and psychoanalysis have in common is their 

shared need to construct narratives to explain the utterly inexplicable: what drive us, 

what terrifies us and why, and what our greatest desires might be”3. 

É, pois, no âmbito da perspectiva da Fantasy que Richard Matheson 

desenvolve seu romance Somewhere in time, pois o autor apresenta uma história de 

amor vivida no mundo da fantasia, fazendo o protagonista da trama, Richard Collier, 

viajar no tempo para reencontrar uma atriz já falecida, Elise McKenna. O romance 

tem esse primeiro plano, que cria um mundo perfeito e romântico idealizado em 

1896, todavia, em um segundo plano, é possível notar o desejo do protagonista em 

fugir da realidade ao tentar recriar seu próprio mundo, e tudo isso porque, ao refletir 

                                                 
3 “O que a Fantasy e a psicanálise têm em comum é a necessidade de construir narrativas para 
explicar o inexplicável: o que nos motiva, o que nos aterroriza e o porquê disso, o que os nossos 
maiores desejos podem vir a ser” (ARMITT, 2005, p. 3, tradução nossa).      



16 
 

sobre seu próprio fim, Richard sente-se angustiado, chegando a desesperar-se 

diante da possibilidade de sua morte prematura. 

 O sonho, que também foi estudado por Freud em A interpretação dos sonhos 

II (1901), é outro fator de muita importância para a Fantasy. O psicanalista considera 

o sonho como imagens metafóricas de nossa realidade, de nossos anseios, pois: 

“[...] o que quer que os sonhos ofereçam, seu material é retirado da realidade e da 

vida intelectual que gira em torno dessa realidade... quaisquer que sejam os 

estranhos resultados que atinjam, eles nunca podem de fato libertar-se do mundo 

real” (FREUD, 1969, p. 46-47). 

Essa imaginação (sonho) se apresenta como um desejo de mudar ou fugir da 

realidade. O sonho ou o devaneio leva-nos ao mundo do subconsciente ou, até 

mesmo, do inconsciente, sendo uma forma de se escapar dos problemas da vida. O 

gênero Fantasy explora a construção de um mundo “à parte”, uma dimensão onírica 

da realidade na qual a história de amor, protagonizada por Richard e Elise, torna-se 

uma metáfora dos conflitos humanos 

Surgem, assim, questões reflexivas, tais, como, quem somos, para onde 

vamos, o que é realidade, o que é sobrenatural, o que é liberdade e o que fazemos 

com o nosso planeta. À primeira leitura da obra, pode-se imaginar que a história 

narrada se trata de um sonho, visto que, no mundo real, não se pode comprovar a 

possibilidade de retrocesso no tempo. Assim, pode-se chegar à conclusão de que 

Richard induziu tanto sua mente, que sonhou com esse reencontro. Contudo, no 

caso de Somewhere in time, não se pode afirmar que seu retorno no tempo seja 

simplesmente um sonho, pois o jogo ficcional criado pelo autor sugere a criação de 

um mundo utópico no qual a personagem não precisaria enfrentar seus medos ou 

inimigos. 

 O irmão da personagem Richard, Robert Collier, que é quem revisa e publica 

seu diário, aponta sua crença de que a história seja verídica, sem o desejo de 

acreditar que esse mundo utópico que fizera seu irmão tão feliz em seus últimos 

momentos não possa existir. Essa compreensão de Robert ressalta a importância da 

Fantasy, pois não se trata apenas de um desejo de Richard por fugir da realidade: 

trata-se da possibilidade de ele mudar seu próprio mundo, de recriar-se em um 

espaço novo para garantir, assim, um novo eu. Richard cria essa nova identidade 

quando se transporta para 1896.     
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A Fantasy é um gênero que causa certo estranhamento, pois faz surgir um 

mundo mágico que busca atender às necessidades do enredo. Dentro da 

elaboração narrativa de Somewhere in Time, as ações das personagens criam esse 

mundo de magia, que é coeso no interior desse enredo. Tal estranhamento faz com 

que surja da narrativa uma reflexão sobre problemas inerentes à condição humana, 

tal qual a luta contra o Tempo-antagonista empreendida por Richard,. 

O gênero tem ganhado cada vez mais destaque dentro da literatura atual. Os 

dois autores mais renomados são J.R.R. Tolkien e C.S Lewis, respectivamente, com 

O senhor do anéis e As crônicas de Nárnia. Na literatura de ambos, encontram-se 

algumas características consideradas padrão dentro desse tipo de literatura – elfos, 

fadas, dragões, faunos, dríades, anões e bruxas. Tolkien criou personagens 

memoráveis como o hobbit Frodo, os feiticeiros Gandalf e Saruman, os elfos Légolas 

e Elrond.  Todavia, o próprio Tolkien faz questão de ressaltar que um autor do 

gênero Fantasy não se prende a esses estereótipos. Para ele, a Fantasy trata do 

irreal, do invisível para nós, possuindo, como temas centrais, os medos e as 

paranoias humanas (ARMITT, 2005, p. 15),      

Os traços constitutivos da Fantasy estão presentes em muitos textos, tanto 

nos literários quanto nos não-literários. Aparecendo em obras da literatura universal, 

como Utopia (1516), de Tomas More, Gulliver’s travels (1726), de Jonathan Swift, 

Frankenstein (1818), de Mary Shelly, Animal Farm (1945) e 1984 (1949), de George 

Orwell, entre tantos outros títulos. Mesmo sendo tão diferentes entre si, essas obras 

se assemelham devido a duas características:  

 
How, then, can texts as diverse […] all shelter under the same literary umbrella, 
fantasy? The answer lies in fact that they share two primary characteristics. 
First, as already implied, they deal in the unknowableness of life. […] Second, a 
fantasy narrative […] conveys a world not necessarily know through the senses, 
or lived experience (idem, ibidem, p. 8)4. 

 
 

Uma das características principais do gênero Fantasy é a imaginação 

difluente (ou seja, distante da prosa realista), na qual animais falam, homens são 

criados a partir de diversos corpos, homens podem viajar no tempo; trata-se de um 

                                                 
4 “Como, então, textos tão diversos podem estar sobre o mesmo “guarda-chuva” literário, a Fantasy?  
A resposta está no fato de que eles compartilham duas características primárias. Primeiro, como já foi 
visto, eles lidam com o que é desconhecido sobre a vida. Segundo, a narrativa da Fantasy,  para um 
mundo não necessariamente conhecido através dos sentidos ou por experiências vividas” (ARMITT, 
2005, p. 8, tradução nossa).  
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gênero com uma linguagem conotativa muito forte e que, mesmo apresentando uma 

variedade de composições, estão todas elas sob um mesmo prisma, pois tratam do 

que é desconhecido para o homem. Quando o tempo atual não agrada, como é o 

caso de Richard, a fuga para o desconhecido busca uma solução para os problemas 

comuns à sociedade. Se a realidade é opressora, a Fantasy liberta, tornando-se 

uma busca pelo prazer, pela felicidade. 

 A Fantasy está presente em diversos tipos de escrita; ela aparece nos mitos, 

nas lendas, nos contos de fadas, nas histórias folclóricas, nos textos surrealistas, 

nas histórias de horror e na ficção científica, a qual também será discutida mais 

adiante. Com certa frequência, o gênero Fantasy cria mundos utópicos. A fim de 

criar um aspecto verossímil para a fuga da realidade, para a viagem no tempo e para 

o ingresso no mundo utópico empreendidos pelo protagonista da trama, Richard 

Matheson insere, no romance, algumas obras que estão intrinsecamente 

relacionadas ao questionamento do homem em relação ao tempo. Dar-se-á ênfase, 

aqui, a The time machine, de H.G. Wells, a qual assume um papel de destaque por 

ser citada pela personagem Richard Collier: ele a lê para adquirir embasamento 

teórico, para fazer sua viagem no tempo ser bem sucedida. Outros autores citados 

são J.W. Dunes e J.B. Priestley, os quais, assim como Wells, ainda são de grande 

importância para a literatura mundial, pois são, até a atualidade, referências para 

autores que fazem estudos sobre a possibilidade de se voltar no tempo. 

Na obra de Wells, a personagem central é um homem chamado “viajante do 

tempo” que, ao criar uma máquina do tempo, viaja da Inglaterra do século XIX para 

chegar à Inglaterra do século LXXX. Essa Inglaterra do futuro, cuja população, 

chamada de Elois, alimenta-se tão-somente de frutas, é, pois, completamente 

diferente daquela em que ele vive. A princípio, tudo parece maravilhoso ao viajante – 

os Eloi lhe parecem ser a civilização perfeita –, porém, mais adiante, ele perceberá 

que este não é o único povo presente ali – os Morlocks estão escondidos e são o 

oposto dos Eloi. Mesmo assim, ele entra em contato com os “morloquianos”, que se 

alimentam da carne dos Eloi e que habitam as profundezas, onde a máquina do 

viajante está escondida; ele necessita, pois, lá adentrar, para tentar voltar a seu 

tempo real. Após uma batalha terrível, o viajante consegue encontrar sua máquina e, 

na ânsia de conhecer mais, segue para o futuro, onde, no entanto, ele se depara 

com um mundo distorcido, com um sol muito diferente do que conhecemos, com 

animais gigantescos e perigosos.  
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O viajante decide, então, avançar ainda mais para o futuro e encontra uma 

terra totalmente devastada, onde tudo fora destruído pelo homem. Dessa maneira, 

ele volta para seu tempo real e narra o que a terra viverá, mas ninguém acredita em 

seu relato. No desenlace da obra, um fotógrafo, que esteve presente na reunião em 

que o viajante contou todas as aventuras, resolve ir até a casa deste para tirar a 

limpo a história contada. Contudo, o fotógrafo não encontra nem o viajante nem sua 

máquina do tempo, o que acaba lhe gerando certa dúvida sobre se a história teria 

sido real ou não.   

Esse mundo utópico de The time Machine mostra uma preocupação com o 

futuro da terra, pois o viajante vivia em uma Inglaterra em pleno desenvolvimento, 

uma Inglaterra da plena ascensão da Revolução Industrial – o homem criava 

máquinas que o substituíam e que, ao mesmo tempo, modificavam não, só, a 

sociedade, mas, também, o meio ambiente. Dessa maneira, esse mundo utópico 

dos Eloi mostra uma volta às origens, à simplicidade, ao passo que os Morlocks 

representam o homem do século XIX por querem dominar tudo e todos. Talvez seja, 

por essa razão, que, avançando ainda mais para o futuro, o viajante encontre 

somente destruição: 

 
I stopped very gently and sat upon the Time Machine, looking round. The 

sky was no longer blue. North-eastward it was inky black, and out of the 
blackness shone brightly and steadily the pale white stars. Overhead it was a 
deep Indian red and starless, and south-eastward it grew brighter to a glowing 
scarlet where, cut by the horizon, lay the huge hull of the sun, red and 
motionless. The rocks about me were of a harsh reddish colour, and all the 
trace of life that I could see at first was the intensely green vegetation that 
covered every projecting point on their south-eastern face. It was the same rich 
green that one sees on forest moss or on the lichen in caves: plants which like 
these grow in a perpetual twilight. […] 

I cannot convey the sense of abominable desolation that hung over the 
world.  

[…] 
I looked about me to see if any traces of animal life remained. A certain 

indefinable apprehension still kept me in the saddle of the machine. But I saw 
nothing moving, in earth or sky or sea. The green slime on the rocks alone 
testified that life was not extinct.  
(WELLS, <http://www.gutenberg.org/cache/epub/35/pg35.html>)5. 

                                                 
5  “Parei muito suavemente e, sentado na Máquina do Tempo, corri os olhos em torno. O céu já 
não era azul. Para os lados do nordeste, era negro como breu, e em meio às trevas cintilavam, viva 
e ininterruptamente, as brancas estrelas. Por cima de mim, o céu tinha um tom 
vermelho-escuro e não se via estrela alguma. Para os lados do sudoeste, ia ficando cada vez mais 
vivo, até atingir um carmesim brilhante no ponto em que, cortado pelo horizonte, permanecia imóvel 
o imenso disco vermelho do sol.  As rochas em volta de mim apresentavam uma dura 
cor avermelhada e tudo quanto pude distinguir, a princípio, como sinal de vida, foi a vegetação 
intensamente verde que cobria todas as elevações do lado sudeste. Era o mesmo verde luxuriante 

http://www.gutenberg.org/cache/epub/35/pg35.html
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Como é possível notar, ainda que Wells mostre, em sua obra, tanto uma 

máquina que manipula o tempo, como personagens fora dos padrões físicos 

humanos (o que é muito comum à Fantasy), sua preocupação final são as 

consequências que o planeta Terra sofrerá, questão esta incessantemente discutida, 

na contemporaneidade, pelos fóruns mundiais do meio ambiente. Verifica-se, pois, 

que a Fantasy, como já foi mencionado, constrói um mundo de fantasia, não 

deixando, contudo, de apresentar, também, uma questão de cunho filosófico-

existencialista.  

Outra questão importante diz respeito ao fato de essa narrativa de Wells 

aproximar-se muito mais da Fantasy, apesar de apresentar um elemento próprio da 

Ficção Científica, a máquina do tempo: 

 
In terms of fantasy narratives, the Eloi are more the creatures of folklore than 
science fiction. Like the fairy folk, their activities are ruled by diurnal light 
patterns, and their world is understood in terms of fears connected with the 
uncanny. […] In traditional fairy lore, certain times of the day, particularly those 
associated with the half-light of dawn and dusk, are those most closely 
associated with fairy activity (ARMITT, 2005, p. 87)6. 

 
 
 

A máquina do tempo também está presente em Somewhere in time e, como 

no romance de Wells, a narrativa desenrola-se mais voltada para Fantasy do que 

para Ficção Científica, pois o que está em foco é criação de um mundo perfeito,  que 

é uma fuga da realidade. Há uma reflexão bastante presente no discurso de Richard 

Collier, em Somewhere in time, pois, em vários momentos, ele questiona a injustiça 

no fato de um homem jovem e belo morrer precocemente, contrariando, assim, a 

lógica do envelhecer primeiramente para depois morrer. É para abafar essa angústia 

que Richard cria seu mundo mágico, de fantasia, estabelecido no ano de 1896. 

Nesse espaço, há a chance de ele recuperar-se física e espiritualmente, já que sua 
                                                                                                                                                         
que vemos nos liquens e no musgo da floresta: plantas que, como essas, crescem sob um perpétuo 
crepúsculo. [...]  

Não sei como descrever a sensação de desolação aterradora que envolvia o mundo [...].  
Circunvaguei os olhos, a ver se ainda restava algum sinal de vida animal. Uma certa 

apreensão indefinível ainda me prendia ao assento da máquina. Porém nada via que se movesse na 
terra, no mar ou no céu. Somente o limo verde sobre as rochas testemunhava que a vida não se 
extinguira de todo” (WELLS, 1981, p. 46-47).   
6 “Em termos de narrativas de Fantasy, os Elois são mais criaturas do folclore do que da Ficção 
Científica. Assim como na lenda das fadas, suas atividades são comandadas pela luz diurna, e o 
mundo deles é compreendido como parte dos medos ligados ao misterioso, ao fantástico. Nas 
histórias tradicionais das fadas, certas horas do dia, particularmente aquelas ligadas ao início da luz 
no amanhecer e no anoitecer, são as que mais se aproximam das atividades de uma fada” (ARMITT, 
2005, p. 87, tradução nossa).     
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doença desaparece e sua vida centra-se na realização de um grande amor. Se, em 

The time machine, o viajante preocupa-se com o futuro da humanidade, em 

Somewhere in time, Richard é mais subjetivo, pois, mesmo ciente de que a angústia 

é inerente a qualquer ser humano, ele quer um futuro diferente para si. Todavia, a 

despeito dessa diferença e considerando a relação do homem com o tempo, as 

obras aproximam-se e muito.   

Na Fantasy, a personagem reconhece-se como parte de um novo mundo 

sobrenatural, conforme foi possível verificar com o viajante do romance de Wells, 

que se identifica com o povo Eloi – a ponto de, inclusive, apaixonar-se por Weena 

(uma Eloi também) – e com os meios de sobrevivência dessa população. Portanto, 

ele vive, faz parte daquele grupo criado por seu inconsciente, partindo, no entanto, 

para outra viagem ao futuro, quando algum fator o desagrada.  

Todos os escritores que se propõem a criar um mundo de fantasia se afastam 

do pensamento cartesiano, racionalista, pois eles utilizam uma gama de opções 

inimagináveis para construir sua narrativa. A Fantasy pode mostrar uma inversão 

das leis que regem o universo, sendo uma possibilidade para o homem recriar seu 

mundo, tornando o irreal, o não-visto, em realidade. Aliás, é devido a essa 

manifestação do não-real nas obras dos fantasistas, em que o impossível se torna 

possível por meio das palavras, fazendo o inadmissível ser aceito, que Rosemary 

Jackson, dentre outros, chega a chamá-los de sonhadores. Contudo, uma narrativa 

necessita de uma coerência interna (que faz sentido naquela obra, e não na vida 

cotidiana), para envolver o leitor. Assim, a Fantasy depende do mundo real: a 

fantasia só é fantasia porque viola a realidade, é uma negação da existência efetiva. 

Por isso, as formas realistas dão suporte ao irreal, à fantasia. 

Sendo assim, mesmo alguns de seus autores ou títulos serem renegados pelo 

cânone literário, a Fantasy está presente desde os primórdios da literatura. Sua 

força está em seus leitores e em seus melhores escritores, que apresentam um 

mundo novo, com temas que podem fazer com que se reinterprete a condição 

humana, temas que fazem parte da literatura canônica, como é o caso da discussão 

sobre o tempo.               
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1.2 A Ficção Científica  
 
 

“Science, my lad, is made up of mistakes, but they 
are mistakes which it is useful to make, because 
they lead little by little to the truth” (Jules Verne, A 
journey to the center of the Earth). 

 
 

   A literatura científica, mundialmente conhecida como Science Fiction, ou 

melhor, Sci-fi, teve seu início na revista Science Wonder Stories (1929), publicada 

pelo editor Hugo Gernsback, a qual disseminou grande parte das ideias contidas 

nesse gênero literário. A revista Amazing Story, também de Gernsback, publicou 

textos de escritores já consagrados, como Edgar Allan Poe (1809-1949), Herbert 

George Wells (1866-1946) e Jules Verne (1828-1905). Esses autores são 

considerados precursores da Sci-fi justamente porque, com seus textos, 

contribuíram muito para a divulgação da nova geração de escritores que estavam 

surgindo. 

Segundo Jacques Baudou (2008, p. 14-15), em seu ensaio A ficção científica, 

a Sci-fi aproxima-se dos gêneros Fantástico e Maravilhoso, que, por seu turno, 

geraram o gênero Fantasy. Contudo, se todos esses gêneros se caracterizam por 

não ser uma réplica fiel do nosso mundo, a Fantasy apresenta questões filosóficas 

enquanto a Sci-fi, como o próprio nome diz, necessita de uma base científica, 

apresentando diversas mudanças sociais e tecnológicas.  

Na década de 1930, a Sci-fi já era bem popular, cujos enredos eram as 

batalhas extraterrestres que se desenvolviam no plano interestelar. Um personagem 

desse gênero tornou-se muito conhecido: o alienígena de um olho só, bastante 

difundido até a atualidade. 

Com o desenvolvimento desse gênero, os temas foram diversificando-se, 

sendo que os escritores retomavam alguns aspectos já abordados na chamada, por 
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alguns críticos, de Romance de Aventura7. Surgiram, assim, a viagem e a 

colonização do espaço sideral, a invasão dos extraterrestres, as histórias do futuro, 

a viagem no tempo tanto para o futuro quanto para o passado, os imortais, o fim do 

mundo e as outras dimensões, as máquinas (os robôs e os cérebros eletrônicos) e o 

homem transformado, virando um mutante ou sendo clonado. 

No entanto, não são somente monstros intergalácticos, robôs, transplantes, 

naves ou submarinos que aparecem nos textos da Sci-fi. Há, também, destaque 

para a relação do homem com esses objetos e seres, mostrando a reação humana 

frente ao desconhecido, mas nem sempre irreal. Não se está afirmado que existam 

alienígenas; está se afirmando que a Sci-fi é conhecida como a literatura do “se”, ou 

seja, das possibilidades. 

Richard Matheson explora, de maneira sutil, em Somewhere in time, algumas 

características pertinentes à Ficção Científica. Apesar de este ser seu romance que 

mais se afasta desse gênero, é possível perceber as marcas de um escritor de 

Ficção Científica, que é o seu caso. Uma leitura minuciosa faz com que o leitor reflita 

sobre determinados fatores desse romance: o uso do Hotel del Coronado como a 

máquina do tempo que transporta Richard Collier para 1896 deixa claro o desagrado 

de Richard Matheson em relação à ideia estereotipada da máquina do tempo; e o 

enredo desenvolve-se em dois planos, dois mundos estritamente distintos (1971 e 

1896). Tais marcas são próprias de romances da literatura científica, principalmente 

a questão da utilização de uma máquina que possa transportar o homem para um 

tempo diferente ao que ele vive, seja para o futuro, seja para o passado.          

Os romances da literatura de Ficção Científica abordam situações e objetos 

não existentes na sociedade da época de seu lançamento, antecedendo, assim, de 

alguma forma, o que está por vir. Muitos autores tiveram essa “visão de futuro” e 

criaram aparatos tecnológicos que vieram a ser desenvolvidos muitos anos após 

suas publicações. No enredo de Vinte mil léguas submarinas (1870), de Verne, o 

texto narra as aventuras do professor Pierre Aronnax e de sua pequena tripulação – 

Conselho e Ned Land – à procura de um mostro marinho.  

                                                 
7 O Romance de Aventura surgiu no final do século XIX, tendo, como principal objetivo, contar 
aventuras. As características principais desse gênero são os lugares exóticos, a exaltação da 
coragem e da inteligência e as situações extremas de sobrevivência. Jules Verne, Joseph Conrad e 
Robert Louis Stevenson são alguns dos autores em destaque nesse gênero (PAGADOR,1996, p. 
170). 
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Tal monstro havia aparecido em Nova York e estava destruindo os navios da 

costa leste. Considerando-o uma ameaça a sua nação, o governo americano 

contrata o professor e sua equipe, que partem a navio rumo à América do Sul, onde 

conseguem encontrá-lo. A fúria da criatura é tamanha, que o navio é destruído, 

fazendo com que Aronnax, Conselho e Land caiam no dorso do suposto animal: 

suposto, porque se tratava, na verdade, de uma máquina, mais precisamente, o 

submarino Nautilus, comandado pelo capitão Nemo. Pela narração de Aronnax, 

temos uma ideia de como seria esse submarino: 

 
After five steps I encountered an iron wall made of riveted boilerplate. Then, 
turning around, I bumped into a wooden table next to which several stools had 
been set. The floor of this prison lay hidden beneath thick, hempen matting that 
deadened the sound of footsteps. Its naked walls didn't reveal any trace of a door 
or window. Going around the opposite way, Conseil met up with me, and we 
returned to the middle of this cabin, which had to be twenty feet long by ten wide. 
As for its height, not even Ned Land, with his great stature, was able to determine 
it (VERNE, <http://www.gutenberg.org/dirs/etext01/2000010ah.htm>)8. 
 

 
Todavia, o que o capitão Nemo mais anseia, com suas criações, é a 

liberdade, porque ele não quer seguir regras impostas por nenhum governo. Seu 

maior objetivo com seu submarino é viver de um modo anárquico, sem os problemas 

de uma sociedade comum.  

Os capítulos finais narram as tentativas de fuga do professor e de seus 

amigos, pois Nemo passa a considerá-los inimigos por acreditar que o segredo de 

seu submarino fora revelado ao mundo. No entanto, eles conseguem escapar, o 

submarino desaparece e o final do romance fica em aberto, porque nenhum deles 

mais ouve falar de qualquer aparição de Nautilus, ficando o questionamento sobre o 

que poderia ter acontecido com Nemo. 

Quando a obra foi escrita, o submarino era um meio de transporte aquático 

que ainda não existia, sendo a ideia dessa máquina desenvolvida por Verne uma 

criação literária que se aproxima do protótipo idealizado por Leonardo da Vince 

                                                 
8 “Dei alguns passos e esbarrei no que me pareceu ser uma parede de ferro feita de grandes chapas 
cavilhadas. Ao me virar bati numa mesa de madeira, junto da qual se encontravam alguns bancos 
alinhados. O soalho da nossa sala estava coberto por uma esteira que abafava o ruído dos passos. As 
paredes nuas não revelavam o mínimo vestígio de porta ou de janela. Conselho, fazendo uma meia-volta 
em sentido inverso, foi juntar-se a mim e nos reunimos no meio daquela cabina que devia ter uns seis 
metros de comprimento por três de largura. Quanto à sua altura, embora fosse um homem alto, Ned 
Land não conseguiu alcançar-lhe o teto” (VERNE, 2000, p. 26). 

 
 

http://www.gutenberg.org/dirs/etext01/2000010ah.htm
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(1452-1519), o batiscafo. O primeiro submarino real testado (sem tripulantes) foi 

criado pelo suíço Auguste Piccard, em 1948, exatamente 78 anos depois da história 

de Verne que, apesar das tantas criações e descrições de lugares diversos, nunca 

saiu da França, seu país de origem. 

Outra obra que prevê os avanços da ciência é First men in the moon (Os 

primeiros homens na lua, 1901), de Wells, a qual retrata a história de Bedford, um 

empresário fracassado, que decide partir em uma expedição para a lua com seu 

amigo cientista, Dr. Cavor. Este cria um material chamado “cavorita”, que, ao ser 

aplicado na espaço-nave, anula a força da gravidade, permitindo-os, por 

conseguinte, aterrissar na lua. Após algum tempo, eles optam por sair e conhecer o 

lugar, onde há uma vegetação vasta, com inúmeras plantas – com a ingestão de 

uma delas, a dupla torna-se eufórica, perdendo o controle da situação e, portanto, 

passando de exploradores a prisioneiros. Em seguida, ambos foram capturados pela 

população lunar Selenitas, um povo extremamente pequeno, com aparência de 

inseto, mas altamente desenvolvido como sociedade. 

Por tratar-se, fisicamente, de um povo fraco, Bedford e Cavor conseguem 

fugir após matar vários Selenitas. Mas somente Cavor é recapturado, enquanto 

Bedford retorna para a terra, onde conta sua história para um grupo de estudiosos. 

Depois de um determinado tempo, Cavor entra em contato com a terra, via rádio, 

contando que foi apresentado ao líder dos Selenitas e que este lhe concedera algum 

tipo de liberdade dentro da sociedade deles. Porém, Cavor faz um último contato, 

informando que o Grande Lunar (o líder selenita) não queria mais nenhum contato 

com a terra, pois Cavor lhe contara que, na terra, o homem era favorável a guerras, 

o que, para o povo selenita, era inaceitável, irracional. Assim se encerra a narrativa 

com Bedford atordoado por sua posição como homem no mundo e com Cavor no 

espaço. 

Essa narrativa de Wells tem muitos pontos relacionados à Ficção Científica, já 

que aborda o tema da conquista do espaço e o contato com um povo extraterrestre. 

Tal ficção passou a ser uma realidade quando, em 12 de abril de 1961, o soviético 

Yuri Gagarin sobrevoou a lua. Além disso, oito anos depois, em 1969, o americano 

Neil Armstrong pisou, definitivamente, na lua pela primeira vez, passados 68 anos 

da publicação de First men in the moon.    

A Sci-fi pode representar, ficcionalmente, os desejos humanos por alcançar 

novas técnicas, novas possibilidades da ciência e da tecnologia. O futuro torna-se 
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presente no nível da ficção por meio da exploração das possibilidades humanas de 

criar e de inventar. Muitos de seus autores são cientistas por profissão, como foi o 

caso de Wells, que estudou na Normal School of Science (área científica) e que, 

mais tarde, estudou Biologia também.  

Situação semelhante de antecipação ocorreu com o computador, que apesar 

de ter sido criado em 1946, já aparecia nas histórias de Sci-fi. Um cérebro artificial 

tornou-se clássico na literatura de Ficção Científica, o Hal 9000, de 2001, uma 

odisséia no espaço (1968), de Arthur Clark. O Hal 9000 era um aparelho tecnológico 

que tinha vontade própria. Ainda que esse tipo de computador não seja vendido para 

as massas, é válido ressaltar que a IBM, em 2001, criou o Watson, um computador 

que derrotou inúmeros humanos em um jogo de perguntas e respostas. A própria 

internet, praticamente abrangendo toda a sociedade, já aparecia no livro Snow 

Crash (1992), do autor Neal Stephenson, no qual ele cria uma sociedade interligada 

pelo mundo virtual chamada Metaverso, que é criada a partir do plano real.    

A literatura científica, muitas vezes, não é valorizada pelo cânone literário, 

talvez pelo fato de sua popularização e de seu surgimento estarem vinculados às 

revistas de Ficção Científica. Talvez o início do gênero, nesse tipo de publicação, 

tenha contribuído para a ideia de que essa seja uma literatura menor, escrita 

somente para divertir as grandes massas.  

No entanto, ela possui seu valor diante de desenvolvimentos tecnológicos e 

por seus estudos relacionados às Ciências, sendo esta uma de suas funções 

relevantes, como afirmou Jacques Baudou em seu livro A ficção científica (2008), 

que é presidente da comissão da Cultura da Cidade de Paris e também cronista do 

jornal “Le monde”. Mas, literariamente falando, a Ficção Científica trata de questões 

como o fluir da vida, a morte, a opressão, que acontecem por meio da imaginação, 

em um mundo repleto de máquinas e tecnologias.  Talvez seja por ser popular e de 

fácil compreensão que o sucesso da Ficção Científica é tão grande. No entanto, 

esse sucesso não está somente relacionado às novas tecnologias, mas, também, 

aos conflitos humanos que são discutidos em seus enredos.        

Devido a sua grande repercussão, as narrativas de Sci-fi têm presença 

garantida nos roteiros cinematográficos. Muitos autores já foram levados às telas, 

mostrando esse mundo novo, povoado por alienígenas, por naves espaciais ou por 

aparatos tecnológicos. Vários desses autores se destacaram com a adaptação de 

suas obras para o cinema, como é o caso do próprio Richard Matheson. Somente 



27 
 

para sua novela I am legend, há três produções cinematográficas: The last man on 

earth (1964), The omega man (1971) e I am legend (2007).  

Já para Somewhere in time, há somente a versão clássica de 1980. Todavia, 

seria realmente possível afirmar que Somewhere in time seja Ficção Científica? Em 

parte sim, uma vez que o romance se constitui de nuanças características desse 

gênero, tais, como, o fato de haver uma máquina do tempo (na verdade, um antigo 

hotel), bem como dois mundos habitados pelo protagonista (ou duas dimensões, a 

de 1971 e a de 1896, totalmente ímpares em sua existência). As previsões de 

Richard Matheson não são uma realidade hoje, mas abordam temas fundamentais 

da Ficção Científica.      

Na contemporaneidade, existem diversos nomes de destaque na literatura de 

Ficção Científica, como é o caso do próprio Hugo Gernsback (editor da revista 

difusora da Ficção Científica), Isaac Asimov, Philip K. Dick e o autor da obra aqui 

estudada, Richard Matheson.  

Gernsback (1884-1967), com sua clássica obra Ralph 124C 41+, de 1925, 

tornou-se um “profeta” do desenvolvimento das gerações futuras, segundo ressaltou 

o crítico Bráulio Tavares (1986, p. 25-26): 

 
Ele [Gernsback] prevê não apenas o radar (que só seria inventado durante a 
Segunda Guerra Mundial), mas também o voo espacial, a luz fluorescente, a 
publicidade através de letras inscritas no céu, os móveis de fibra de vidro, a 
gravação magnética, as embalagens automáticas, as vitrolas de ficha, o aço 
inoxidável, os microfilmes substituindo os jornais, o ensino durante o sono, a 
televisão... e mais uma série de sugestões que a humanidade ainda não teve 
condições  de pôr em prática. Não há motivo para espanto: Gernsback era um 
técnico em eletricidade. 
 

 
 

Toda essa visão de futuro garantiu a Gernsback destaque dentro desse meio 

literário, sendo suas revistas, com mais de trinta títulos diferentes, lidas até hoje. O 

autor deu nome a um importante prêmio da Literatura norte-americana, o Hugo 

Award.   

Se, por um lado, Hugo Gernsback começou a divulgação da Sci-fi, Isaac 

Asimov (1920-1992) a fez presente em diversas partes do mundo. Romances como 

I, Robot (Eu, Robô, 1950), The bicentennial man (O homem bicentenário, 1976) e 

Nemesis (Nêmeses, 1989), entre tantos outros, são reconhecidos mundialmente. 

Visto as duas primeiras obras aqui citadas terem, como tema central, a interação 

entre homens e robôs, não é por acaso que Asimov é o criador das leis da robótica. 
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As três leis foram apresentadas em I, Robot e afirmam que: 1º – um robô não pode 

ferir um ser humano; 2º – um robô deve obedecer às ordens dadas pelos homens; 3º 

– um robô deve proteger sua própria existência, desde que não desobedeça as duas 

leis anteriores (ASIMOV, 1994, p. 6).      

O também norte-americano Philip K. Dick (1928-1982) foi o autor mais 

incompreendido de sua geração. Ao longo de sua vida, suas obras foram renegadas, 

tornado-se clássicos somente após sua morte. Sua carreira como escritor de Sci-fi 

também começou em uma revista, a Planet Stories. Seus romances de maior 

destaque foram The man in the high castle (O homem do castelo alto, 1962), 

vencedor do Prêmio Hugo em 1963, Total recall (Podemos lembrá-lo para você por 

atacado, 1966, conhecido, no cinema, como O vingador do futuro) e sua obra de 

maior destaque Do androids dream of electric sheep? (Blade runner – O caçador de 

androides, 1968), eternizada no cinema pelo diretor Ridley Scott em 1982.  Dick é 

considerado precursor do cyberpunk (termo originado da palavra cibernética), uma 

das vertentes da Ficção Científica que tem uma visão de mundo diferente por criar 

sociedades que vivem em um submundo de contracultura, em uma sociedade 

marginalizada.  

Os enredos de Dick apresentam um tipo de caos urbano, no qual o homem e 

a tecnologia estão sempre interligados. E é este mundo degradado que aparece em 

Do androids dream of eletric sheep, cujo enredo apresentado é: após uma guerra 

mundial, o planeta Terra é atingido por uma praga, por isso os habitantes que a ela 

sobrevivem partem para outra dimensão, onde não haja destruição, ficando na Terra 

somente aqueles que possuem Q.I. baixo. No período de guerra, foram criados os 

Andys (androides) para lutarem nas batalhas, porém, ao observar que eles não têm 

mais utilidade, o governo passa a caçá-los e a exterminá-los, sendo a personagem 

Rick Deckard o encarregado dessa missão. No entanto, os androides já estão tão 

introduzidos nessa sociedade, que são confundidos com os próprios humanos, tema 

este muito frequente na Ficção Científica.  

Rick Deckard passa a narrativa caçando possíveis androides rebelados contra 

a humanidade. No entanto, ele sente-se confrontado por um duplo sentimento, uma 

vez que sua sociedade, a mesma que criou esses androides, considera-se superior 

a tudo o que criou e, por isso mesmo, acredita que pode destruir esses seres sem 

afetar o meio em que vivem. Deckard vê-se diante de uma tarefa árdua, pois, se, em 

parte, ele acredita que os androides não devam existir mais, por outro, ele também 
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vê que os homens descartam tudo aquilo que por eles é considerado inútil. Por esse 

motivo, o caçador questiona-se sobre qual o poder do homem sobre determinar o 

extermínio dos androides e sobre se há realmente uma inutilidade na existência 

deles na Terra, não esquecendo, pois, a personagem de que os androides foram 

úteis em tempos anteriores.  

 Como se pôde observar por meio dos autores até aqui mencionados, a Sci-fi, 

além de ser uma literatura que apresenta criações tecnológicas, mostra, acima de 

tudo, a preocupação do homem em relação ao futuro da humanidade. Por meio dos 

exemplos citados, observamos também que, por trás do enredo de Ficção Científica, 

esconde-se um drama que reflete sobre a condição humana. O isolamento, a 

descrença na humanidade, os limites de sentidos do ser humano são temas que 

transcendem a exploração de máquinas ou tecnologias.   

A reflexão sobre o futuro surge na trajetória de Richard Collier quando ele 

começa a questionar a certeza de sua morte, pois seu diário mostra como o homem 

moderno se vê diante das constantes e rápidas mudanças que ocorrem em seu 

cotidiano. Em tempos passados, não havia o diagnóstico de câncer, portanto a 

personagem continuaria a viver sem ter de refletir sobre a proximidade de sua 

própria morte. Para o homem contemporâneo, essa reflexão sobre o tempo é um 

tema recorrente, já que a sociedade vive em constante mudança e que essas 

alterações influenciam diretamente no comportamento humano e na sua maneira de 

ver sua existência.   

Para a personagem Richard, reviver o passado é um meio que ele encontra 

para tentar alcançar seu futuro. Todavia, sua busca pela compreensão do que seria 

o tempo ocorre de uma forma mais subjetiva, até mesmo por tratar-se de um diário, 

uma vez que ele questiona o término da vida e, ao mesmo tempo, a fugacidade das 

relações humanas em tempos de constantes transformações. Sua procura, em 

1896, é por uma ampliação temporal e por uma história de amor ideal.    

De certa maneira, Somewhere in time estabelece conexões com alguns dos 

autores aqui apresentados, pois, nesse romance, existe a utilização de um espaço 

físico construído há mais de cem anos como mola propulsora para sua viagem a 

1896, ou seja, sua máquina do tempo é um hotel. Assim, como em First men on the 

moon, de Wells, no qual existem duas localizações espaciais, a Terra e a Lua, no 

referido romance de Richard Matheson há, também, duas dimensões, a de 1896 e a 

de 1971, sendo ambas muito diferentes entre si, seja por suas ações e 
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comportamentos, seja pelo ambiente ou por seus trajes. Verifica-se, portanto, que 

Richard Matheson, nome notável na literatura de Ficção Científica, valeu-se, 

sutilmente, de alguns aspectos sempre presentes nos enredos da Sci-fi para 

construir o mundo narrativo de Somewhere in time. 

 

1.3 Fantasy ou Ficção Científica? 
 

Foram abordados, até a presente instância do estudo, dois gêneros literários 

com algumas distinções entre si, a Fantasy e a Ficção Científica. Cada um deles tem 

sua característica mais representativa, sendo que “a magia tem na Fantasy um 

papel sensivelmente semelhante ao da Ciência na FC” (BAUDOU, 2008, p.115).  

Por essa razão, a construção do enredo e das personagens também possui 

algumas divergências. Em muitos romances da Fantasy moderna, a sociedade 

apresentada é do tipo medieval, com personagens calcadas na mitologia, nos contos 

de fadas, no folclore, remetendo seu enredo a um passado distante. Já a Ficção 

Científica cria seres originalmente não vistos na tradição literária até antes dos anos 

1930, que são os alienígenas, os discos voadores e a existência de outros planetas 

habitados por extraterrestres; ademais, o tempo de seu enredo projeta-se para o 

futuro, sendo o destino da humanidade a questão mais relevante.       

A partir dessas características levantadas, não é possível enquadrar 

Somewhere in time nem somente como Fantasy nem somente como Ficção 

Científica: o romance transita pelas esferas que compreendem os dois gêneros, 

pois, como o próprio Jacque Baudou (ibidem, p. 116) observou:  

 
[...] a FC e a fantasy não deixam de ter uma natureza muito diferente uma da 
outra. Uma deriva a um regresso, a um universo da magia, sendo, portanto 
regressiva, enquanto a outra se baseia em conquistas resultantes da razão e 
do conhecimento. Uma privilegia o irracional, a outra é um meio através do qual 
se pode questionar o mundo. A fantasy é uma pura literatura de evasão, 
enquanto a ficção científica está sempre ligada ao real, mesmo quando viaja 
pelas suas mais longínquas visões.             

       

Analisando o enredo do romance, é possível observar que essa citação pode 

ser aplicada a Somewhere in time, uma vez que seu enredo cria um mundo de 

magia em 1896, mundo que, por sua vez, também é uma evasão da personagem 

principal. Ao mesmo tempo, Richard Collier trata de uma questão inerente ao ser 

humano, o término da vida, usando a razão para por em prática seu plano de 
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regresso no tempo. Há uma questão intertextual, pois ele se utiliza da leitura de 

outros títulos literários, existentes no plano da realidade, sobre o estudo da relação 

do homem com o tempo, para que seu retrocesso (ou avanço) seja uma realidade. 

O gênero predominante em Somewhere in time é a Fantasy, por este motivo,  

a obra recebeu a premiação de melhor romance nesse gênero em 1976. No entanto, 

há também, nesse romance, a presença de elementos da Ficção Científica, uma vez 

que, no enredo, há uma espécie de máquina do tempo (o Hotel del Coronado) e, 

inclusive, a criação de dois mundos paralelos coexistentes: 1896 e 1971. Além 

disso, é importante relembrar que a evasão da personagem está diretamente ligada 

ao tema do romance: o tempo que se esgota, que é uma temática filosófica de 

questionamento da posição e da importância do homem no mundo, muito mais 

próxima da Ficção Científica.  

O mundo da Ficção Científica, com suas máquinas fantásticas e seres de 

outras dimensões despertam, no leitor, o que Bráulio Tavares chamou de 

“sentimento do maravilhoso”, que o leva ao desejo de experimentar algo semelhante 

ao que ocorreu com a personagem do romance lido. Esse, aliás, é o sentimento que 

brotou na imaginação de Richard Collier após recapitular as leituras de dois títulos 

nos quais há um retorno no tempo, Man and Time, de J. B. Priestley, e An 

experiment with time, de J.W. Dunes.    

   Apesar dessas distinções entre os gêneros, é observado que a Fantasy é 

parte constituinte de quase todos os enredos literários e, por conseguinte, da Ficção 

Científica. O próprio termo ficção remete a um mundo criado, ou seja, um universo 

que, de algum modo, também é de fantasia, como conclui Bráulio Tavares. Não é 

um mundo habitado por elfos ou fadas, mas é um ambiente que não é real, criação 

imaginativa/fantasiosa de um autor. Dessa maneira, é por possuir um gênero 

predominante e, ao mesmo tempo, abarcar alguns resquícios de outros gêneros 

literários, que não é possível catalogar nenhum romance como pertencente somente 

a um gênero.       
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 A FICÇÃO DE RICHARD MATHESON  
 
 

Richard Matheson (1926 - )  tem uma vasta obra publicada. Foi vencedor do 

prêmio Bram Stocker em 1989, como melhor escritor de horror com o livro Richard 

Matheson: collected stories. No ano de 2010, passou a fazer parte do Hall of fame 

da Ficção Científica, no qual também constam nomes como Mary Shelley, Jules 

Verne, Arthur Clark, H. G. Wells e Isaac Asimov.    

Seu primeiro conto, “Born of Man and Woman” (Nascido do homem e da 

mulher – sem tradução no Brasil), apareceu na já citada “Magazine of Fantasy and 

Science Fiction” em 1950, tendo sido bem recebido pelos leitores e pela crítica. A 

concepção de mutante criada por Matheson foi considerada genial, conforme 

ressaltou Jacques Baudou (2008, p. 105): “Nesta época, encena-se facilmente 

resultado de mutações regressivas, muitas vezes monstruosas. O exemplo mais 

impressionante é com certeza o famoso Born of man and woman, de Richard 

Matheson, cujas terrivéis últimas frases não esquecemos”.  

Esse conto não é, especificamente, um conto de Ficção Científica, 

aproximando-se mais do gênero Horror. Sua história trata de um menino que vive 

em um porão e é amarrado por uma corda por seus próprios pais. A mãe do garoto 

chama-o de retch (vômito), mas ele não compreende o que a palavra significa, talvez 

por sua inocência de criança ou por viver isolado nesse lugar sujo, impedido de ter 

um contato verbal com outras pessoas. Ao longo do conto, o menino é agredido 

verbalmente pela mãe e fisicamente pelo pai, mas, no último parágrafo, ao qual 

Baudou se refere, ele afirma que, se for surrado novamente, haverá um contra-

ataque de sua parte, o que não ocorre pelo fato de seu pai tê-lo algemado muito 

fortemente à parede. Essa história traz à tona dois temas muito frequentes tanto nos 

contos quanto nos romancese de Matheson: o ser humano vivendo no limite e sua 

opressão dentro da sociedade.  

O romancista e contista tem mais de 50 títulos publicados e muitas de suas 

histórias foram adaptadas para o cinema, o que lhe garantiu mais uma profissão: a 

de roteirista. No entanto, iremos nos deter apenas na análise de seu trabalho 

literário.  

Entre seus livros, podemos destacar alguns como I am legend (Eu sou a 

lenda), de 1954, que relata a história de Robert Neville, um homem condenado a ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
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o último sobrevivente humano da terra, pois, devido a uma bactéria, todos se 

transformaram em vampiros. Sua casa torna-se seu refúgio, a qual ele só pode 

abandonar de dia, quando os vampiros dormem. E, apesar de todas suas tentativas 

de mudar esse ambiente de morte no qual vive, elas são vãs – um cachorro e uma 

mulher que ele encontra no transcorrer da narrativa também são vencidos, morrendo 

infectados. O enredo carrega um tom pessimista em relação à humanidade, 

permeando toda a obra de Matheson até o final da história de Neville: 

 
Robert Neville looked out over the new people of the earth. He knew he 

did not belong to them; he knew that, like vampires, he was anathema and 
black terror to be destroyed. And abruptly, the concept came, amusing to him 
even in his pain. 

A coughing chuckle filled his throat. He turned and leaned against the 
wall while he swallowed the pills. Full circle, he thought while the final lethargy 
crept in his limbs. Full circle. A new terror born in death, a new superstition 
entering the unassailable fortress of forever. 

I am legend9 (MATHESON, 1995, p. 96).    
 
 

I am legend é uma obra que não pode ser definida somente como Ficção 

Científica, somente como Fantasy ou, até mesmo, como Literatura Fantástica, pois 

ela apresenta aspectos dos dois últimos gêneros que, no entanto, são recriados 

dentro de um universo de FC. Matheson é reconhecido pela crítica pelo 

desevolvimento e versatilidade de suas personagens, como vemos abaixo: 

 
Para ilustrar a diferença entre Ficção Científica e Fantástico, não há como não 
analisar o exemplo de uma das grandes figuras do Fantástico clássico, cuja 
existência é dada como um fato concreto, inexplicável: o vampiro. Richard 
Matheson transformou aquele monstro noctívago das superstições mitteleuropa 
[termo alemão que designa os países da Europa Central] numa personagem  
de pura Ficção Científica, uma vez que cria um mundo em um tempo 
apocalíptico. Em I am legend, uma epidemia viral fez com que o regime 
alimentar da espécie humana fosse completamente alterado, reduzindo a 
Humanidade ao vampirismo. Esta explicação científica – ou pseudocientífica – 
foi suficiente para alterar completamente o romance de um gênero, levando-o 
para outro caminho, foi o suficiente para mudar a natureza do texto (BAUDOU, 
2008, p.14).   

     
 

                                                 
9  “Robert Neville olhou para o novo povo sobre a Terra. Sabia que não pertencia àquela gente, 
sabia que, como os vampiros, ele era o anátema, o terror a ser destruído. E abruptamente, outra idéia 
nascia, divertindo-o, apesar da dor.  

Uma gargalhada partiu de sua garganta. Virou-se, apoiando as costas na parede enquanto 
engolia as pílulas. O circulo se fechava e se reiniciava, pensou sentindo a letargia final tomar conta 
de seu corpo. Um novo terror nascia com sua morte, uma nova superstição se instalava na fortaleza 
da eternidade.  

Eu sou a lenda” (MATHESON, 1981, p. 137).     
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Robert Neville sente-se oprimido e sozinho no mundo. É esse sentimento que 

retorna com a personagem Scott em The shrinking man (O caso do homem que 

encolheu, 1956): trata-se de uma narrativa permeada por terror psicológico, uma vez 

que o protagonista do romance, que mede 1,80 de altura no início da narrativa, 

começa, gradativamente, a encolher, o que faz com que objetos e ações simples do 

cotidiano se tornem seus maiores inimigos. Scott é o provedor, o chefe de família, e 

seu encolhimento deixa-o fragilizado diante de sua família; porém sua constante 

preocupação é deixar de existir.  

O romance aqui estudado, Somewhere in time – ou Bidtime return –(Em 

algum lugar do passado, 1975) é vencedor do prêmio World Fantasy de melhor 

romance em 1976. Essa obra se destaca dentre as outras de Matheson, pelo fato de 

o enredo ser meticulosamente elaborado em relação à verossimilhança que, à 

primeira leitura, parece tratar apenas de uma história de amor impossível, vivida por 

Richard Collier e Elise McKenna. No entanto, tal obra também pode sugerir outros 

planos de compreensão, como a visão que o homem tem sobre sua fragilidade e 

sobre a mutabilidade da vida.   

Somewhere in time é escrito em forma de diário, contendo um pré e um pós-

escrito feitos pelo irmão da personagem principal, Robert Collier. O diário é uma 

forma de narrar em que as pessoas empregam seu tempo, descrevendo o que se 

faz com ele e como ele é gasto.  

Richard Collier, o narrador-personagem, inicia a narrativa contando que está 

deixando a casa do irmão por estar com uma doença terminal: um câncer no lobo 

temporal. Ele se sente frustrado, pois, com apenas 36 anos, o tempo indica-lhe que 

sua jornada chegou ao fim. Logo, sua luta contra o Tempo é essencial, por isso ele 

parte em uma viagem no tempo para um mundo mágico, onde não haja dor, nem 

morte, e onde seu sonho de ser importante e amado por alguém possa realizar-se.  

Todo o desenrolar desse premiado enredo leva, diretamente, a uma questão 

crucial do romance: o homem diante de seu maior antagonista, o tempo, temática 

esta tão presente na literatura de autores consagrados, como é o caso de Marcel 

Proust, em seu Em busca do tempo perdido. É essa, pois, a razão que faz com que 

Somewhere in time seja uma obra de destaque e relevância dentre a extensa 

bibliografia de Matheson.   
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GUSTAV MAHLER: OS DIFERENTES SENTIDOS  
DA MÚSICA EM SOMEWHERE IN TIME 

 
 

O tom da sensibilidade deve transportar a criatura 
em sintonia para o mesmo tom. 

 
(Herder, Obras Completas) 

 
 

O escritor Richard Matheson, na composição dos aspectos psicológicos de 

sua personagem Richard Collier, utilizou, de maneira acertada, a obra do compositor 

Gustav Mahler. Essa escolha é importante no romance, pois desencadeia um 

processo ritualístico que tanto fará com que a personagem retorne ao passado, 

como, também, servirá como uma espécie de trilha sonora para o romance, uma vez 

que o tema de algumas sinfonias de Mahler é próximo ao tema do próprio enredo – 

o tempo que se esgota, ou seja, a morte. 

Gustav Mahler compôs nove sinfonias, que surgem como referências nas 

páginas iniciais do romance de Matheson, destacando-se dentro do enredo: ao partir 

para San Diego, Richard leva apenas duas malas, uma com roupas e outra com 

nove das dez sinfonias do compositor. Um dos assuntos tratados (orquestrados) nas 

sinfonias de Mahler é a morte – a ausência do tempo – visto ele ter vivenciado 

diversas perdas, que o influenciaram no momento da composição.   

Na obra de Mahler, a presença da morte, como tema, também remete a uma 

questão temporal, perspectiva intrínseca ao romance que revela os sentidos da 

“ausência do tempo”. Segundo Philip Barford (1983, p. 48) em relação a uma de 

suas sinfonias, o compositor refletia substancialmente sobre essas questões:  

 
[...] a tempestade e a tensão da Sexta Sinfonia de Mahler resultam de uma 
ansiedade crescente, de uma persistente preocupação espiritual que 
transmudou suas inquietações íntimas em visões sombrias da condição 
humana. Essa condição humana remete à morte, ao tempo que pertence a 
uma ordem desconhecida.  
 
 

A morte e o esgotamento do tempo serviram como inspiração para suas obras 

sinfônicas, notando que, na maioria delas, sempre há esse presságio de morte, que 

é salientado por suas marchas fúnebres. Suas composições serão como uma 

espécie de trilha sonora de todo o enredo de Somewhere in time. Um dos sentidos 
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dessa escolha musical no romance, como ponto recorrente no enredo, deve-se a 

sua eternidade e ao próprio assunto abordado por Mahler: a morte, ou seja, a falta 

de tempo. Para o crítico literário Benedito Nunes, em seu O tempo na narrativa 

(1988), a música, mesmo sendo a mais antiga, a partir do momento que ela se inicia 

é um tempo presente, um agora; o sentimento brota no ouvinte e ele vivencia a 

sinfonia, faz parte dela. Como afirma a personagem Richard, durante suas reflexões 

sobre o tempo, Mahler faz-se presente em suas sinfonias.   

Os pensamentos mórbidos da personagem Richard Collier são 

acompanhados da Décima Sinfonia, que é a última e inacabada obra de Mahler. O 

compositor já estava cansado de lutar contra suas lembranças do passado: ele 

perdera onze de seus treze irmãos, em idade muito jovem. No entanto, sua dor 

maior era o falecimento de Maria Anna em 1907, sua filha mais nova, com apenas 

cinco anos. Por essas razões, Mahler pôs, em suas sinfonias, trechos de marchas 

fúnebres, as quais podem causar certa melancolia ao ouvinte. Ele expressava toda 

sua dor em sua música, que era seu meio de fuga e libertação. A crítica musical 

Isabel Raposo, no encarte do vinil Mestres da Música – Mahler Sinfonia nº 1, em ré 

maior (Titan), analisa a Nona Sinfonia (que é muito apreciada por Richard Collier), 

fazendo a seguinte afirmação: “Costuma-se dizer que a Nona começa onde termina 

A Canção da Terra. A Nona, no entanto, é ainda mais profunda, anuncia a morte. 

Seu primeiro movimento – Andante cômodo – é uma marcha fúnebre” (RAPOSO, 

1975, p. 11).    

No mundo presente de Richard, surge uma urgência do tempo, pois a morte 

interrompe sua passagem, anulando o tempo de um indivíduo no convívio com as 

outras. A vida da personagem muda rapidamente e sua existência acaba de forma 

prematura. Dessa maneira, sua viagem é, primeiramente, uma fuga dessa realidade, 

para, depois, tornar-se um processo de entrada em um universo ideal. Para adentrar 

o mundo de 1896, Richard utiliza tanto um texto escrito por ele mesmo, o qual 

servirá como uma espécie de oração, quanto a Nona Sinfonia de Mahler, cuja 

sonoridade traz, em si, essa rememoração de morte, aludindo, indiretamente, a um 

novo começo, pois a morte é uma passagem.  

Para evocar o tempo mítico, a música é parte da experiência ritual. Na 

atualidade, para reviver uma experiência ritualística, diferentes grupos religiosos 

retomam preces e músicas. Na cultura oriental, por exemplo, quando se entoa o 
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mantra Om, acompanhado do som de uma cítara, na tentativa de alcançar o nirvana, 

busca-se a integração com o tempo mítico.  

No tempo do mito, na prática ritual, a temporalidade alcança uma perspectiva 

de simultaneidade. O tempo do mito consegue juntar presente e passado, logo, a 

escolha musical de Richard remete a sua experiência de passagem. No momento do 

final de sua vida, ele utiliza a música como um mantra, um ritual, com o intuito de 

adentrar um tempo eterno, servindo a sinfonia de Mahler como meio de passagem 

de um tempo para outro.  

Richard opta pela Nona Sinfonia, que é a última composição completa de 

Mahler. O compositor já sabia que estava doente e que seu tempo era curto, talvez 

por isso essa sinfonia seja repleta de reminiscências à morte: sua Quarta Parte é 

uma marcha fúnebre. Quando Richard Collier se apropria dessa sinfonia, ele 

também se apropria desse sentimento de dor pelo fim da vida, compondo, desse 

modo, seu próprio ritual de passagem de um mundo cruel, cuja morte é certa, para a 

ascensão a um mundo mítico, onde ele tenta anular a ação do tempo. 

 A partir desse ritual, com o qual é possível atingir um tempo mítico, edênico, 

Richard crê que o tempo pode ser dominado, fator que lhe poderia garantir um novo 

começo de vida: em 1896, ele poderia se curar da ação do tempo de 1971, tempo 

este em que um câncer cerebral o consome. Voltando 75 anos, ele atinge o “Não-

Tempo”, ou seja, o eterno, como é descrito por Eliade (2004, p. 80), quando se 

refere a um texto budista:  

 
[...] chegando-se ao princípio dos Tempos, atinge-se o Não-Tempo, o eterno 
presente que precedeu a experiência temporal, inaugurada pela primeira queda 
na existência humana. Em outros termos, a partir de um momento qualquer da 
existência temporal, pode-se chegar a exaurir essa duração ao percorrê-la em 
sentido contrário, e desembocar finalmente no Não-Tempo, na eternidade. 
Isso, porém, significa transcender a condição humana e recuperar o estado 
não-condicionado que precedeu a queda no tempo e na roda das existências. 

 
 

Quando Richard passa por esse processo ritualístico, é como se ele 

renascesse para uma nova vida. A força da sinfonia mahleriana é um elemento que 

o leva a esse novo estágio; por meio da música ele tenta renovar sua própria 

existência. Percebe-se, também, que a repetição de sons, de palavras proferidas e 

de melodias carrega, em si, o próprio processo de iluminação, pois tais repetições 

são parte fundamental de um ritual, um meio da busca pelo supremo .   
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O enredo de Matheson salienta tal panorama diversas vezes: sua 

personagem, Richard, opta por não usar fones de ouvido ao longo do processo de 

passagem, permitindo que a música preencha o ambiente exterior, assim como ela 

preenche o seu interior. Percebe-se, então, que esse meio musical escolhido por ele 

já está imbuído pelo sentimento de morte, negação do tempo e também dos 

sentidos ritualísticos implícitos à musicalidade.  

A música foi um caminho que Gustav Mahler encontrou para expurgar a dor 

que o fim da vida trazia para si. Suas composições desagradavam sua esposa, Alma 

Mahler, como foi o caso da mórbida Kindertotenlieder (Canção das crianças mortas), 

feita um pouco antes da perda de sua filha, temática esta significativamente 

abordada no trabalho do compositor. 

Contudo, algumas partes de suas sinfonias trazem momentos sublimes de 

renovação, em uma tentativa de enxergar uma possibilidade de felicidade, de 

redenção diante de tamanha dor que a morte causa, como afirmou um dos 

estudiosos de suas sinfonias: “Sofrendo muito na terra, Mahler parecia ter sempre 

diante dos olhos a possibilidade do céu” (KENNEDY, 1988, p. 6). Mas, para a 

ascensão do céu, é necessário morrer. De forma semelhante, Richard já parte em 

sua jornada carregando, em si, resquícios de morte, prevendo, dessa maneira, seu 

final.  

A música é item essencial nesse romance. Richard Matheson retoma um 

elemento que é muito comum à poesia: a musicalidade. Em Somewhere in time, a 

música, a palavra escrita e a palavra proferida fundem-se em um só apelo, estando 

intrinsecamente ligadas dentro do romance. A audição da sinfonia faz com que o 

processo de passagem seja completo, e fornece condições para que Richard Collier 

alcance o tempo eterno. Quando profere o texto de retorno escrito por ele mesmo, 

somando a isso a música de Mahler, os sentidos da ação ritualística transparecem. 

A palavra possui o poder de “presentificar” as coisas, trazendo o passado para o 

presente.  

Por meio da música, Matheson retoma a perspectiva da composição poética, 

já que música e poesia nascem na mesma raiz. Emil Staiger (1997, p. 30), em seu 

Conceitos Fundamentais da Poética, discorre sobre a importância da música na 

construção e compreensão da poesia lírica. Para ele, a repetição na criação poética 

impede que a poesia lírica se desfaça, criando uma cadência, um ritmo, um ciclo. 

Nesse sentido, a retomada constante das sinfonias de Gustav Mahler também 
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abarca essa função, inserindo o leitor em um ambiente soturno, de dor e de êxtase, 

e, ao mesmo tempo, remetendo-o ao fechamento de um ciclo, à morte. A repetição 

da música aproxima-se da repetição de uma estrofe poética, mantendo a constância, 

o ritmo da poesia. 

O estudo de Staiger indica que a repetição na lírica não é neutra, seja nos 

versos ou na musicalidade que a compõem, assim como a constante recorrência 

das sinfonias de Mahler no enredo de Matheson e a repetição das palavras 

proferidas pela personagem Richard Collier também não são. Ambas remetem aos 

sentidos mais reflexivos do romance.  

A música é parte elementar no ritual de Richard Collier, pois ela traz um 

sentimento, rememora uma imagem, uma lembrança, como observou Staiger (1997, 

p. 59-60): “‘recordar’ deve ser o termo para a falta de distância entre o sujeito e o 

objeto [...]. Fatos presentes, passados e até futuros podem ser recordados na 

criação lírica”. Essa afirmação aproxima bastante do processo de construção do 

enredo de Matheson, porque, a partir desse ato de rememoração – que, no caso de 

Collier, diz respeito a pessoas e objetos que fazem parte do plano da realidade 

física, e não somente da literária –, a personagem esquematiza seu sonho de atingir 

um estado de graça no qual há vida, beleza e amor, buscando, portanto, para si, 

libertar-se das desilusões de 1971. Ao compor uma cena, em que seja necessário o 

rito de passagem, observa-se que a música, a palavra e os objetos são os 

elementos que permitem a passagem de Richard Collier. 

Ainda que se tenha um texto escrito em prosa, o momento de passagem de 

Richard Collier evoca os mecanismos do lirismo – palavra, repetição sonoridade, 

música. Nesse sentido, o romance de Matheson estreita bastante o laço com a 

poesia, pois a força desta, quando compreendida, pode nos transportar para outros 

tempos. A vitalidade de seu romance está no fato de que o leitor mais perspicaz 

poderá tentar entender as sinfonias de Mahler e, desse modo, reforçar e recompor o 

pano de fundo que domina a obra – a questão do tempo que se esgota. A 

personagem aproveita-se do ritual para ingressar em um novo mundo subjetivo e, 

nesse processo, a música tem um papel fundamental.  

Outro apontamento de Staiger (ibidem, p. 54), que pode ser pensado em 

relação ao enredo de Somewhere in Time, é a criação de um “diário lírico”: 
O autor lírico não se “descreve” porque não se “compreende”. As palavras 
“descrever” e “compreender” pressupõem um defrontar-se objetivo. Se a 
primeira se presta a composições autobiográficas, a última serve para um 
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diário que o homem pode se dar conta de horas também já passadas. Somente 
aparentemente, somente no tempo medido pelo relógio é que o tema, neste 
caso, está mais próximo que na autobiografia, pois quem escreve um diário 
também faz de si o objeto de uma reflexão. Reflete, inclina-se sobre o passado. 
Se se inclina para atrás é porque já deixou para atrás o alvo. Realmente, o 
termo reafirma-se em significação literal. O autor de um diário liberta-se de 
cada dia, enquanto toma distância e reflete sobre ele. Se não o conseguir, se 
expressar-se diretamente, seu diário soará lírico. Isso nos conduz ao tempo 
gramatical do lírico, o presente domina [...].    

 
                                
 

Á luz da citação, pode-se afirmar que Matheson criou um diário lírico, no qual 

Richard Collier vive um eterno presente. Esse aspecto lírico é reforçado pela 

questão musical, que imprime ritmo a sua prosa, sendo um compasso determinante 

na trajetória desse herói. Se o léxico da primeira parte de seu diário é deixado de 

lado quando ele chega em 1986, a sonoridade mahleriana remete à ideia principal 

do romance. Mas a personagem usa as sinfonias como meio de passagem para seu 

éden. Percebe-se, dessa maneira, que a música adquire diferentes sentidos dentro 

do romance, como a de ser mola propulsora no processo ritualístico de Richard e a 

de dar o tom lírico ao romance, permeando-o de musicalidade, no intuito de que a 

interpretação/conhecimento das sinfonias leve o leitor a um patamar elevado de 

interpretação, e sugerindo, a todo momento, a temática principal do texto.   
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 AS PERSONAGENS DE SOMEWHERE IN TIME 
 
 
4.1 Richard Collier e o Ano de 1971: o Tempo-Antagonista 

 
Entre os séculos X e XI, Aristóteles escreveu A arte poética, no qual ele 

afirma, entre outras questões, que a personagem é um reflexo da pessoa humana, 

sendo, então, a Literatura uma imitação do real. No entanto, a ideia que essa obra 

destaca, e que permanece relevante até os estudos feitos atualmente, refere-se à 

personagem como construção, intrinsecamente ligada às leis que regem um 

determinado texto: trata-se, pois, da coerência textual interna. 

Muitos séculos se passaram desde a escrita do texto aristotélico e, para a 

teoria moderna, as personagens de um texto não necessitam ser a cópia fiel do ser 

humano, sendo, portanto, determinante, dentro da narrativa, a sua função. Como 

afirmaram Ducrot e Todorov, a personagem é um “ser de papel” (DUCROT; 

TODOROV, 1976, p. 286 apud BRAIT, 2006, p. 11). O que se torna relevante é o 

modo como o autor construiu seu texto: é o processo de construção literária que 

define o que esse “ser de papel” é ou não é dentro de uma obra específica.  

Seguindo esse preceito, podemos afirmar que personagem e pessoa não são a 

mesma coisa; sendo a primeira ficcional, cabe ao autor dar-lhe vida, moldando-a da 

melhor maneira, para que sua construção ficcional seja absorvida pelo leitor.   

Os formalistas russos, em meados de 1916, eram contra o estudo literário 

realizado somente a partir dos métodos religioso-metafísico e naturalista-biológico, 

tendo sido os primeiros a afirmarem que a personagem é um ser de linguagem, ou 

seja, constituída por palavras: “[...] a personagem, a princípio apenas um dos 

componentes da ‘fábula’, só adquire ‘status’ de personagem literária quando 

submetida ao movimento construtivo da ‘trama’” (SEGOLIN, 1978, p. 28). Essa ideia 

se enraizou ainda mais depois da publicação do livro Formalistas Russos, de Vitor 

Erlich, o qual difundia o conceito de obra literária como um conjunto de todos os 

recursos existentes dentro de um romance, cuja função era garantir a significação de 

um texto: 

 
Serão os Formalistas Russos, contemporâneos de Forster, Muir e da Nova 
Crítica Americana, muito embora só viessem a ser conhecidos no Ocidente por 
volta de 1955, os primeiros a desenvolver com êxito uma atividade crítico-
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teórica realmente desvinculada da tradicional preocupação com ressaltar as 
relações miméticas entre a obra e o mundo [...] os Formalistas se dedicam à 
constituição de uma verdadeira ciência da Literatura, preocupada com estudar 
a “literariedade”, ou seja, aquilo que faz com que determinada obra adquira 
qualidade literária [...]. Os Formalistas [...] passam a se preocupar com uma 
nova dicotomia formada pelas noções de “material” e “construção”, já que a 
nova concepção da obra os obriga a considerar [...] diferentes materiais que 
concorrem para a composição da mesma, e, o específico procedimento 
organizacional que os erige em sistema (SEGOLIN, 1978, p. 26-27).  
     

 
 

O estudo feito pelos formalistas converge para a análise do romance aqui 

escolhido, pois o enredo de Matheson traz essa questão da construção da narrativa, 

a qual revela o Tempo como uma personagem, na verdade, um Tempo-antagonista, 

cujas ações são agressivas e destrutivas em relação ao protagonista.   

Entretanto, antes dessa publicação de Erlich, surge, em 1928, a obra de 

Edwin Muir, A estrutura do romance, na qual ele já chegava, antecipadamente, a 

essa conclusão. Muir (1982, p. 11-12) afirmava que, dentro de um romance, tudo é 

personagem e ação ao mesmo tempo, concluindo que, na literatura, não pode haver 

um modelo de enredo a ser seguido, ou seja, um “enredo mecânico”.  

No romance Somewhere in time, destacam-se três personagens: Richard 

Collier, Elise McKenna e o Tempo. O enredo desenrola-se por meio da relação de 

intriga entre Richard e o Tempo: a intenção desse herói é vencer o inimigo antes que 

ele o vença, uma vez que Richard soube, por meio de um diagnóstico médico, estar 

com câncer cerebral. No seu tempo presente, em 1971, essa é sua única certeza. É 

por essa função contrária ao protagonista que o Tempo se configura como 

antagonista desse enredo, sendo “[...] o personagem que se opõe ao protagonista 

[...] por sua ação que atrapalha [...]” (GANCHO, 2001, p. 15). 

Pela leitura do enredo, é perceptível que seu maior antagonista não está 

associado à figura humana, mas, sim, a esse ser narrativo que vai se desenvolvendo 

por meio de suas ações contra o protagonista. O fato de o Tempo, ser o antagonista 

da trama não causa estranhamento, já que, na Literatura Universal, há diversos 

títulos que abarcam uma nova visão de personagem, como é o caso de Tarzan 

(1912), de Edgar Rice Burroughs, ou Robinson Crusoe (1719), de Daniel Defoe , 

cuja luta maior de seus heróis é contra a natureza. Há também as narrativas War of 

the worlds (Guerra dos mundos, 1898), de H. G. Wells, e The legend of Sleepy 

Hollow (A lenda do cavaleiro sem cabeça, 1819), de Washington Irving, nas quais a 

intriga principal ocorre por meio da relação do homem com o sobrenatural.     
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 Além do Tempo-antagonista, existem algumas personagens secundárias que 

se opõem a Richard: são a Sra. McKenna, mãe de Elise, e o empresário William 

Robinson, que surgirão na vida de Richard apenas em 1896, na segunda parte da 

narrativa. Todavia, apesar de essas personagens o amedrontarem, seu maior 

inimigo é o próprio Tempo, o qual lhe causa ansiedade e pavor no transcorrer de 

toda a narrativa.  

Entretanto, cabe ressaltar outra personagem secundária, cujo papel no 

romance é fundamental: Robert Collier, irmão de Richard, que lê e publica o diário, 

relatando o que acontecera a seu irmão pouco antes de ele morrer. O romance 

apresenta um prefácio, no qual Robert explica o porquê da publicação do diário de 

seu irmão: Richard faleceu, mas deixou escrita uma história de amor entre ele e uma 

mulher, uma atriz que teve seu auge no século XIX. Robert quer acreditar que a 

história de seu irmão não se trata de ficção, mas, sim, de realidade. O diário revela-

lhe a tentativa de Richard fugir de uma realidade cruel, bem como a possibilidade de 

se vencer o destino manipulado pelo Tempo.   

Esse jogo narrativo, exposto já no início da obra, insere o leitor nas nuances 

da verossimilhança presente no romance. Tem-se, em Somewhere in time, uma 

pseudoautobiografia, na qual a escrita, em forma de diário, é muito comum. O leitor 

é inserido em uma autobiografia fictícia na qual há inúmeras referências ao plano da 

realidade, atribuindo, assim, uma certa veracidade à fantasia que compõe a referida 

narrativa de Matheson.                 

O diário do protagonista desenrola-se com sua decisão de viajar para tentar 

esquecer ou se afastar desse inimigo. Durante a década de 60, o crítico A. A. 

Mendilow (1972, p. 11) observou “um aumento considerável no número de pessoas 

que viajam, seja para encontrar alívio para o tédio ou asilo contra a perseguição e a 

morte [...]”. A viagem que Richard fizera para San Diego era, para ele, um modo de 

se fugir do Tempo, que o persegue em 1971, anunciando sua morte.  

Durante sua viagem, Richard observa, reiteradamente, como o tempo absorve 

e consome a vida. Dentro do navio Queen – um navio-museu que ele visita em San 

Diego, onde há uma mobília da década de 30 –, ele questiona como o tempo muda 

o pensamento das pessoas, pois, nesse espaço, a mobília, a decoração, enfim, tudo 

tem relação com “o deixar de existir”, tudo aparece como se fossem fantasmas, 

sombras: “Sitting in the Main Lounge. Woodwork finish of the thirties. Odd they 
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thought it chic” (MATHESON, 2008, p. 19)10. Há, então, uma consideração crítica da 

personagem sobre como o tempo age sobre as pessoas e suas próprias criações.   

Por meio dessas reflexões, Richard Collier é apresentado, no romance, de 

maneira melancólica e mórbida. Trata-se de uma personagem que, acima de tudo, 

nota e aponta ao leitor como o tempo agride tudo o que existe no mundo (assim 

como acontece com ele): “I see her three red, black-tipped smokestacks now. Is she 

cemented there? Already, I fell sad for her. Rooting such a ship in place is like 

stuffing an eagle. The figure may look impressive but its soaring days are over (idem, 

ibidem, p. 18-19)11.   

Cada vez que a obra propõe uma reflexão sobre o tempo e seu fluir, existe 

uma perspectiva crítica por parte das personagens. O leitor acompanha essas 

discussões sobre a temporalidade, e Robert Collier, leitor implícito, precisará refletir 

também sobre o tempo, ao longo da leitura do diário de seu irmão.    

O protagonista, em suas muitas reflexões sobre a passagem do tempo, evoca 

também a vida de artistas que tiveram fama, mas que foram vencidas pelo: o 

cineasta David Lean (1908-1991); os atores David Niven (1910-1983), Gloria 

Swason (1889-1983) e Leslie Howard (1893-1943); os comediantes Harpo Marx 

(1888-1964) e Bob Hope (1903-2003), entre outros. Todos faziam muito sucesso na 

década de 30, tendo sido, no entanto, transformados pelo tempo em peças de 

museu. Todas essas reflexões surgem porque o próprio Richard está (re)lutando 

com o seu maior antagonista, o tempo:  

 
I’m thirty-six years old. […] I left there this morning because I’m going to die in 
four to six months. […] I have a temporal-lobe tumor, inoperable. […] Up till then 
I thought I’d live a long time […] never panicked even though I never seemed to 
meet The One. Now it’s done. […] Collier kaput (idem, ibidem, p. 30-31, grifo 
nosso)12. 
 

 

                                                 
10 “Estou sentado no salão de estar principal. Madeira trabalhada no estilo da década de 30. É curioso 
que achassem isso elegante” (MATHESON, 1990, p. 18). 
11 “Estou vendo as três chaminés vermelhas [do navio Queen], de topo negro. Será que o cimentaram 
ali? Já lamento sua condição. Enraizar um navio desses, em algum lugar, é como empalhar uma 
águia. A figura pode ser imponente, mas seus dias de glória terminaram” (idem, ibidem, p. 18). 
12 “Tenho trinta e seis anos. [...] Saí de lá esta manhã [de Los Angeles], porque vou morrer dentro de 
quatro a seis meses. [...] Tenho um tumor no lobo temporal. Tudo isto aconteceu a menos de duas 
semanas. Até então pensei que viveria muito tempo ainda [...]. Jamais entrei em pânico, mesmo 
parecendo nunca tomar conhecimento Dele. Agora, está liquidado. [...] Fim para Collier” (idem, 
ibidem, p. 28, grifo nosso). 
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Nota-se, assim, que ele reconhece o Tempo como seu adversário. O uso da 

inicial maiúscula para a expressão “The One” é um dos primeiros mecanismos 

usados por Matheson na construção de seu antagonista. O Tempo como 

personagem abandona o modelo clássico de personagem-pessoa, passando à 

feitura de uma personagem-construção:    

   
E a partir da personagem, despida de sua tipicidade e generalidade clássicas, 
entendida agora como representação do multifacetado universo psicológico de 
seu criador, continuou a ostentar com roupagem nova, as marcas 
antropomórficas de sempre. [...] o romance é entendido não como tentativa de 
reprodução mimética do homem, através de ações e/ ou paixões e 
sentimentos, mas como uma atividade tendente a explicitar a sua situação no 
mundo (SEGOLIN, 1978, p. 22-23).  
 
 

 
O tempo é uma categoria da narrativa que pode indicar tanto a época em que 

se passa a história, quanto sua duração. No entanto, na análise proposta, destaca-

se sua função como personagem antagonista, que, no enredo de Matheson, perde, 

por completo, sua forma humana, mas mantendo suas características de oposição, 

de crueldade em relação ao herói da narrativa. Richard percebe gradativamente 

como esse vilão vai alterando, apagando a identidade de todos; entretanto, a pior 

percepção que ele tem é que esse Tempo também vai liquidá-lo. No primeiro 

capítulo do romance, que se passa no dia 14 de novembro de 1971, o inimigo não 

faz questão de se esconder: como já se salientou anteriormente, Richard nota sua 

presença no espaço e nos objetos que surgem diante de seus olhos, fazendo com 

que a imponência de suas marcas seja um fator constante.  

A relação entre Richard e o Tempo é de extrema intensidade, pois este seu 

inimigo se encontra em 1971, ano em que tudo se esgota, e é nesse momento que 

Richard reconhece a presença de seu maior vilão em tudo o que o cerca: nos 

lugares e nos objetos e em sua própria existência, na de Elise McKenna e de tantas 

outras personagens que estão presentes no texto.  

Richard reflete, ao longo de toda a narrativa, como o tempo faz parte e 

modifica a vida humana, assim como observou Muir (s/d, p. 31) ao concluir que o 

tempo está impregnado e articulado nas próprias personagens, sendo parte 

constituinte delas. Essa reflexão faz Richard lutar contra o tempo; ele quer aniquilar 

1971 e conquistar 1896, porém trata-se de dois pólos ou de dois universos que não 
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se isolam no raciocínio da personagem. Richard percebe a presença de 1896 e 

1971, pois ambos sempre fazem parte de seu discurso.  

Richard tem consciência de como era 1896 e de como é 1971. Sua maior 

intenção é fazer sua presença efetivar-se em 1896, uma vez que esse momento se 

torna seu lugar utópico: estando nessa época, ele pode construir seu próprio 

destino, que, em 1971, é determinado pelo Tempo. Richard acredita que ele mesmo 

pode ser atemporal, pois há diversas afinidades entre ele e o Tempo, tais, como, ter 

tido com Elise um possível encontro quando ele ainda era um estudante. Sua crença 

na possibilidade de mudar sua realidade aumenta, e ele pensa tanto nessa 

possibilidade de mudança em sua própria biografia, que sua cabeça lateja de dor. O 

Tempo-antagonista mostra-se, pois, implacável, ao apontar que a vida de Richard 

está acabando.  

O tom pessimista e irônico apresentado por Richard se dá na sua reflexão de 

que o Tempo pode enganar e destruir o que é jovem, belo, contrariando a suposta 

lei natural de destruir somente o que é velho. Nota-se, então, que se trata de um 

sentimento semelhante ao do compositor Gustav Mahler, que perdera seus irmãos e 

sua filha (perda esta que mais o abalou) em idade tenra. As sinfonias do compositor 

permearão todo o romance, as quais serão retomadas na análise do enredo em 

situações nas quais elas se destacam. Esse pessimismo e ironia são apresentados 

no discurso de Richard, quando ele analisa a crueldade de seu antagonista: 

 

 
The boy who owned that face was beautiful, the word was used […]. What did it 
do to him? […] Hell, I’m sitting here talking about my own face. Why play the 
third-person game? It’s me, folks. Richard Collier. […] And what good did ever 
do the guy behind it?  Will it save him? Will that face rise up ant slay the 
treacherous tumor? No chance. So, in sum, that face is worthless, for it cannot 
keep his owner in this world one day beyond his measure. Well, the worms will 
have a pretty picnic – Jesus, what a rotten thing to say (MATHESON, 2008, p. 
32-33)13. 
 
 

                                                 
13 “O garoto dono deste rosto bonito; era essa a palavra usada [...]. De que lhe adiantou? [...] Diabo, 
aqui estou falando do meu rosto. Por que fazer o jogo da terceira pessoa? Sou eu, pessoal. Richard 
Collier. [...] Que bem fez a beleza ao sujeito atrás dela? Poderá salvá-lo? Esse rosto se erguerá para 
liquidar o tumor traiçoeiro? Não há a menor possibilidade. Assim, em resumo, esse rosto é inútil, 
porque não pôde manter seu dono neste mundo, nenhum dia a mais do que os que lhe foram 
determinados. Bem, as minhocas terão um belo piquenique – Deus, que coisa desagradável de 
dizer!” (MATHESON, 1990, p. 30).  
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Essa luta travada contra o tempo desde o início da narrativa é permeada, 

fortemente, pelo tom melancólico próprio da questão do fim da vida. Entretanto, não 

é só a trilha sonora que remete a essa peleja entre o protagonista e seu antagonista; 

o próprio nome da personagem é de extrema importância na composição da obra, 

por carregar, em si, seu destino. Como afirmou Vitor Manuel da Silva (1976, p. 705), 

em sua obra Teoria da Literatura, o nome da personagem funciona frequentemente 

como um indício, como se a relação entre o significante (nome) e o significado 

(conteúdo psicológico/ideológico) da personagem fosse motivado intrinsecamente.  

Não é à toa que Matheson escolheu o nome Richard para seu protagonista. A 

própria epígrafe da obra indica um caminho para interpretar a opção: “O call back 

yesterdays, bid time return”. Essa epígrafe foi retirada de Richard II, de William 

Shakespeare, mais especificamente, do ato III, cena 2. Tal ato é considerado o mais 

importante dessa obra, pois o rei Richard II, sabendo que seu reinado está 

acabando, começa a falar de seu pavor maior, a morte, pois o passar do tempo traz 

a eminência do fim da vida. Alguns excertos mostram esse medo do rei: 

 

 
King Richard: [...] The breath of worldly men cannot depose  
The deputy elected by the Lord [...]  
 
Salisbury: [...] I fear me, noble lord,  
Hath clouded all thy happy days on earth: 
O call back yesterdays, bid time return [...] 
 
King Richard: [...] Cry woe, destruction, ruin and decay; 
The worst is death, and death will have his day. 
 
King Richard: [...] of comfort, no men speak: 
Let’s talk of graves, of warms and epitaphs; [...] 
And nothing can we call our own but death, 
And that small model of barren earth  
Which serves as past and cover to our bones. 
(SHAKESPEARE, 1950, p. 45)14.   

                                                 
14 “REI RICARDO: [...] O curto sopro de homens terrenos é impotente para depor um rei que foi por 
Deus eleito. [...] 
 
SALISBURY: [...] temo, nobre senhor, escureceu teus dias felizes sobre a terra. Chama o dia de 
ontem, faze que o tempo atrás retorne [...] 
 
REI RICARDO: [...] Fala de dor, de males em porfia; o pior é a morte, e essa há de ter o seu dia [...]. 
 
REI RICARDO: [...] Não me fale ninguém mais em conforto, mas em túmulos, epitáfios e vermes [...] 
Nada resta a que chamemos nosso, afora a morte e esse punhado de argila que a nossos ossos 
serve de coberta. [...]” (SHAKESPEARE, W. <http://pt.scribd.com/doc/15935647/Tragedia-de-Ricardo-
II-Shakespeare>). 
 

http://pt.scribd.com/doc/15935647/Tragedia-de-Ricardo-II-Shakespeare
http://pt.scribd.com/doc/15935647/Tragedia-de-Ricardo-II-Shakespeare
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Essa conversa entre Richard II e seu soldado, Salisbury, evidencia o medo do 

rei perante uma morte prematura, assim como ocorre com Richard Collier. Ambas as 

personagens veem a fragilidade do homem, mas não a aceitam. Sob tal perspectiva, 

a analogia entre Somewhere in time e Richard II decorre do fato de o homem sentir-

se amedrontado diante do final da vida. 

Tal temor enraíza-se tanto em Richard, que ele anseia em fazer uma viagem 

ao passado, acreditando, assim, na possibilidade de encontrar o amor e, 

consequentemente, a vida, evitando, dessa maneira, ser vencido por seu inimigo, o 

Tempo. Contudo, antes de sua viagem no tempo, Richard não domina a si mesmo, 

insurgindo o Tempo, com frequência, em seus pensamentos e imagens que vê. 

Tanto que, ao descrever o segundo dia de seu diário (15 de novembro de 1971), ele 

já o inicia rememorando a passagem do Tempo. Aliás, Richard fará isso 

insistentemente, pois, dos quatro parágrafos iniciais, três começam dessa maneira: 

“Seven oh one a.m [...] Eight fifity-six a.m. [...] Nine oh six a.m.” (MATHESON, 2008, 

p. 34)15.  

Richard percebe que seu tempo de vida está se esgotando. Ele não para de 

contá-lo, o inimigo se faz presente, de forma constante, em suas reflexões. Sua 

relação com o Tempo estreita-se e Richard não consegue viver sem notar que o 

Tempo transcorre rapidamente, fugindo de seu alcance para ser manipulado. 

Em Somewhere in time, é a presença de Elise que dará novo vigor a Richard 

Collier, pois ele acredita que pode modificar o tempo por meio de seus desejos. 

Acontece que o Tempo parece ludibriá-lo, fazendo-o acreditar que Elise é uma 

espécie de salvação, sua única chance de vencer seu inimigo. No entanto, Richard 

percebe a força de seu algoz: “It was a moment of chilling ambivalence, one I 

couldn’t  cope with very well at nineteen. I still can’t cope with it” (idem, ibidem, p. 

40)16. Nesse trecho, Richard refere-se à situação de uma senhora cega e surda que 

mantém uma linda foto de sua juventude pendurada na sala de estar. Ele já tinha 

medo do Tempo quando era jovem, por guardar essa lembrança da senhora que, 

apesar de estar prestes a morrer, teve uma mocidade. Esse temor permanece até 

sua idade atual, 36 anos, pois a tensão se faz maior nesse momento, por isso ele 

                                                 
15 “Sete e – ah! – um minuto da manhã. [...] Oito e cinqüenta e seis da manhã. [...] Nove e – ah! – seis 
da manhã” (MATHESON, 1990, p. 32). 
16 “Foi um momento de aterrorizante ambivalência, com a qual eu não podia lutar muito bem, aos 
dezenove anos. E ainda não posso enfrentá-lo” (idem, ibidem, p. 37).  
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afirma que não pode “enfrentá-lo”: esse objeto direto, “it” (“lo”, em português), refere-

se ao próprio Tempo. 

Nesse sentido, a ideia de um retorno ao passado o seduz, visto que, se 

conseguisse voltar no tempo, ele passaria de dominado a dominador.  Pesquisando 

sobre Elise, ele também se sente aterrorizado, negando-se a acreditar que o Tempo 

a tenha vencido apesar de seu talento, inteligência e beleza. O Tempo adquire mais 

fortemente característica de antagonista, porque arrebata e distancia, nesse 

momento, Richard de Elise.  

O primeiro encontro entre Richard e Elise ocorre por meio de uma fotografia 

da famosa atriz, que estivera, em 1896, no Hotel del Coronado, com sua companhia 

teatral, para apresentar a peça The Little minister (O pequeno ministro, de James 

Matthew Barrier – 1860-1937; ver ANEXO E). Se, para Richard, a visão do inimigo 

destruidor fazia-se fortemente presente até então, com a imagem de Elise, ele sente 

a possibilidade de fugir do Tempo por meio do amor.  

Ouvindo a Quinta Sinfonia de Mahler, Richard inicia um processo eufórico em 

relação à Elise: ele quer vê-la pessoalmente, antes que o Tempo a transforme 

somente em história. Essa sinfonia é tida como uma divisora de águas na carreira de 

Mahler, pois a narrativa musical sai do trágico e caminha para o triunfo, iniciando-se 

com uma marcha fúnebre para atingir um tom musical enérgico, uma espécie de 

força que se faz maior que a morte. A obra, ainda, contém um adagietto, movimento 

escrito somente para cordas, que é de uma leveza e beleza extrema, uma parte 

romântica e com tom esperançoso, como apontou Kennedy (1988, p.10). 

 A peça The little minister, que Elise representou, existiu realmente; Barrier 

escreveu-a em 1891, mas o que o tornou mundialmente conhecido foi sua obra 

Peter Pan (1904). Ambas as peças teatrais foram protagonizadas pela atriz Maude 

Adams (1872-1953), que representou o papel de Babbie (assim como acontece com 

a personagem Elise McKenna – ver ANEXO F) e, em Peter Pan, ela representou o 

próprio Pan (ver ANEXO G). Então, verifica-se que a personagem Elise McKenna 

possui alguns aspectos que remetem à biografia de Maude Adams (ver ANEXO H), 

pois diversas informações contidas no texto de Matheson dialogam perfeitamente 

com a história de vida da atriz.  

Tanto a atriz Maude Adams quanto a personagem de Matheson nasceram em 

Salt Lake City, em Utah, Estados Unidos, e além das peças citadas anteriormente, 

as duas representaram os seguintes textos: L’Aiglon (ver ANEXO I); Quality Street 
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(Uma rua de distinção – ver ANEXO J);  Op me thumb (Deixe-me viver); Romeo and; 

What every woman knows (O que toda mulher sabe – ver ANEXO K);  The legend of 

Leonora (A lenda de Leonora – ver ANEXO L); A kiss for Cinderella (Um beijo para 

Cinderela) e Joan of Arc (MATHESON, 2008, p. 60). Colocando lado a lado a 

história de vida Elise e de Maude, muitas informações coincidem, comprovando a 

construção da personagem Elise McKenna baseada na vida da já falecida atriz 

norte-americana, Maude Adams.   

Outros dados também coincidem: Maude Adams integrara a companhia E. H. 

Southern, ao passo que, em Somewhere in time, Elise também faz parte desse 

grupo; a atriz nascera a onze de novembro e Elise de Matheson também (só há 

divergências no ano de nascimento – Elise McKenna nasceu em 1867 e a atriz 

Maude Adams em 1872, tendo ambas falecido, no entanto, em 1953). Essa é mais 

uma faceta da criatividade e verossimilhança do texto de Matheson, que faz o leitor 

acreditar na veracidade dos acontecimentos da vida de Richard Collier.      

Compreende-se, então, que as três personagens principais do romance de 

Richard Matheson são Richard Collier, Elise McKenna e o Tempo-antagonista, os 

quais são essenciais para o jogo textual criado pelo autor, não importando o fato de 

a última personagem não possuir características físicas, pois é o escritor quem 

decide como dar vida a suas criações, como observou Segolin (1978, p. 24):  

 
O crítico inglês [E.M. Foster] parte do princípio de que a intriga, a história e a 
personagem se constituem nos três elementos estruturais e essenciais do 
romance. Ou seja, a personagem é, dentre outros, um dos componentes 
básicos que participam da constituição do universo romanesco. E, ao fazer tal 
proposta, Foster retoma a concepção de personagem que a considera 
fundamentalmente um elemento um elemento intrínseco à obra, concepção 
esta ambiguamente presente na Poética aristotélica, abrindo caminho, a nosso 
ver, embora não seja o único a fazê-lo, para o estudo até então inédito do ser 
ficcional como parte da obra sistema e submissa, como as demais partes, às 
transformações de toda ordem sofridas pela forma romanesca, entendida agora 
como a principal responsável pela fisionomia específica de cada um de seus 
componentes.   
 

 
   Assim, há a história de Richard que está prestes a morrer, cuja intriga é sua 

luta contra o Tempo, e as personagens surgem como seres criados para esse 

determinado meio desenvolvido por Matheson. Logo, sendo um antagonista, o 

Tempo insiste em iludi-lo, fazendo-o acreditar que é possível, sem haver qualquer 

consequência, retroceder no tempo, a fim de evitar, de algum modo, sua morte.  
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No que concerne à elaboração dessa narrativa, a música de Gustav Mahler é 

de relevante importância, pois a concepção de mundo perfeito de Richard Collier é 

acompanhada da audição da Sexta Sinfonia, que corresponde a seu primeiro 

impulso de retorno a um tempo idílico, o início de mudança em sua vida. A 

interpretação dessa composição de Mahler revela que suas notas apontam para um 

crescente em relação à ansiedade do compositor, como exemplifica Barford (1983, 

p. 48): “a tempestade e a tensão da Sexta Sinfonia de Mahler resultam de uma 

ansiedade crescente, de uma persistente preocupação espiritual que transmudou 

suas inquietações íntimas em visões sombrias da condição humana”.  

A força da música e da imagem de Elise causa emoção e euforia em Richard, 

pois, pela primeira vez, ele acredita na possibilidade de vencer o Tempo: o 

protagonista ingressa em 16 de novembro de 1971, crendo em tudo o que se 

apresenta diante de seus olhos. Richard beija a fotografia de Elise, desejando ser 

mais forte que seu inimigo tão mortal, e entra, assim, em um tempo eterno. O 

protagonista inicia, então, a audição da Quarta Sinfonia de Mahler (uma sinfonia 

mais simples em relação à elaboração musical, havendo diferença de timbres, 

sempre marcantes na obra do músico), mas percebe que é hora de prescindir da 

vida do músico, pois ele tem a chance de vencer este vilão, chamado Tempo: “No 

Mahler now. I want to concetrate entirely on this book, her biography” (MATHESON, 

2008, p. 55)17. Richard renega as sinfonias do músico por ter encontrado algo 

prazeroso na vida, que é deter o Tempo, recuando ao passado, fato que nenhum 

outro homem conseguiu comprovadamente, só havendo especulações. 

Durante seus estudos sobre Elise e sobre como derrotar o Tempo, Richard 

relembra de um encontro que teve com a atriz Elise McKenna, em 1953, em uma 

faculdade no Missouri, ocasião essa em que, segundo os amigos de Richard, ela o 

estava admirando. Elise já era idosa, tendo falecido nessa noite. Richard recorda:  

 
[...] her death. I feel a crushing weight inside me. [...] “She died of a heart attack 
in October 1953 after...” [...] attending a party at Stephens College, in Columbia, 
Missouri, where she had taught dramatics for a number of years. She and I 
were at the same location once before then. But at the same time. [...] I think I 
was at that party. I think I saw her. I am having trouble breathing. [...] Yes, I was 
there. [...] my date and I were at a party for the cast. And I recall her saying… 

                                                 
17 “Nada de Mahler agora, quero me concentrar inteiramente neste livro, a biografia dela” 
(MATHESON, 1990, p. 45).  
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[...] “You have an admirer, Richard.” I looked across the room and ... there was 
an old woman [...] Looking at me (MATHESON, 2008, p. 62-63)18.      

 
 
 

Segundo as biografias de Elise lidas por Richard, suas últimas palavras foram 

“And Love, most sweet” (idem, ibidem, p. 62)19, as quais, de acordo com as 

recordações de Richard, tais palavras possuem semelhanças com trechos de um 

hino cristão, cujas palavras exatas são “And life most sweet, as heart to heart, 

speaks kindly and we meet and part” (idem, ibidem, p. 63)20. O hino discorre, desse 

modo, sobre o tempo que se esgota (que separa) e, também, remete a possibilidade 

de lutar com o tempo por um reencontro. Essa frase será ainda retomada no 

romance quando Richard e Elise já estão tendo um relacionamento amoroso. O 

retorno da frase ocorre quando Elise presenteia Richard com um relógio de algibeira, 

ela insere um cartão com estas palavras que foram escritas pela religiosa Mary 

Baker Eddy (1821-1910), em seu hino cristão Love. A inserção do trecho do hino de 

Baker reforça a reflexão sobre o tempo, como propõe o hino.    

Portanto, ele acredita ter vivido e feito parte da vida de Elise em 1896. 

Fundamentando-se nas biografias que leu, Richard quer retornar no tempo para 

compreender o significado dessa frase para ambos. Essa sua crença se justifica 

porque, segundo suas pesquisas, ele e o Tempo têm uma relação antiga, ou seja, 

Richard acredita ter vivido em 1896 e acredita ser um “novo” Richard Collier em 

1971, o qual está disposto a evitar a interrupção do fluir do Tempo com Elise.      

Apesar de descobrir esse elo com o passado, o Tempo presente cobra-o, a 

ponto de não se fazer esquecer: “Two oh seven a.m. Can’t uproot the notion. It 

keeps growing, growing [...]. I’ve felt the past inside me here. But can I totally regain 

it?” (idem, ibidem, p. 65-66)21. Como se nota, novamente o autor usa um objeto 

                                                 
18 “[...] sua morte. Sinto um peso esmagador dentro de mim. [...] ‘Ela faleceu de um ataque cardíaco, 
em outubro de 1953, após...’ [...] ‘comparecer a uma festa no Stephens College, em Columbia, 
Missouri, onde lecionara arte dramática por vários anos.’ Então eu e ela havíamos estado no mesmo 
lugar, uma vez. Ao mesmo tempo. [...] Creio que estive naquela festa. Creio que a vi. [...] Estou tendo 
problemas para respirar. [...] Sim, eu estava lá. [...] Eu e minha acompanhante comparecemos à festa 
que ofereceram ao elenco. Lembro-me de ouvi-la dizendo... [...] ‘Você tem uma admiradora, Richard.’ 
Olhei através da sala e ... lá  estava uma senhora idosa [...]  Olhava para mim” (MATHESON, 1990, p. 
54-55). 
19 “E amor, muito amado, fala manso” (idem, ibidem, p. 55). 
20 “E a vida, muito amada, como de coração a coração, fala suavemente, ao nos encontrar e separar” 
(idem, ibidem, p. 54).  
21 “Duas – ah – e sete da madrugada. [...] Não consigo arrancar a ideia que continua crescendo e 
crescendo [...] Aqui, senti o passado dentro de mim. Será que conseguirei atraí-lo inteiramente?” 
(idem, ibidem, p. 57). 
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direto para referir-se ao Tempo, mas, em significado, o verbo “atrair” é utilizado, 

comumente, para pessoas ou animais. Assim, o Tempo reforça essa característica 

de ser, de agente de uma ação: Richard quer atrair 1896 para afastar 1971, tentando 

vencer a cronologia, para, desse modo, ser atemporal, eterno. 

Richard retorna, então, ao Salão Histórico do secular hotel em que está 

hospedado, Hotel del Coronado (ver ANEXO M), que realmente existe na cidade de 

San Diego e que foi construído em 1888, estando em funcionamento até a data 

atual. Ele contou com a hospedagem de pessoas ilustres, como Marilyn Monroe (ver 

ANEXO N) Frank Sinatra e Grace Kelly em sua época de ouro. Richard está imbuído 

de passado, que preenche todo seu ser; ele se funde a seu inimigo maior por não 

pode desvencilhar-se dele: “[...] o homem é o único ente que não só se situa ‘no’ 

tempo, mas que ‘é’ essencialmente tempo” (CANDIDO, 2007, p. 28). 

Apesar de Richard contar o tempo insistentemente, ele adentra 17 de 

novembro de 1971 com uma convicção positiva maior, acreditando poder mudar o 

curso de sua história e, consequentemente, a de outros. Ele começa a leitura de 

dois livros que fazem parte da literatura universal, não somente da ficção: An 

experiment with time (Um experimento com o tempo, 1927 – ver ANEXO O), de J. 

W. Dunes (obra que, segundo descobertas feitas por Richard a partir das biografias 

de Elise, também foi lida por ela) e Man and time (O homem e o tempo, 1964), de J. 

B. Pristley22 (autor este que escreveu a referida obra com base nos estudos de 

Dunes). 

De acordo com a teoria de Priestley, haveria três tempos: o primeiro é o 

tempo linear, comum a todos – nascimento, vida e morte; o segundo é uma mescla 

do tempo linear que não obedece a uma ordem certa, pois passado, presente e 

futuro podem coexistir, podendo, assim, ser considerado um tempo paralelo; e o 

terceiro é uma espécie de projeção para o tempo que se quer, sendo, portanto, uma 

conexão com a eternidade. O autor afirmou, no último capitulo de Man and Time, 

que algumas pessoas realmente tiveram uma experiência diferenciada com o tempo, 

conseguindo mudá-lo ou prevê-lo. 

Com todo esse embasamento, Richard inicia sua tentativa de recuar no 

tempo: “Why am I watching Carol Burnett instead of going to sleep and preparing  for 

                                                 
22 John Boyton Priestley (1894-1984) foi autor de romances e de peças de teatro. O inglês publicou 
diversos textos sobre o tempo e sua influência na vida das pessoas.  
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my assault on Time tomorrow?” (MATHESON, 2008, p. 77)23. Percebe-se, outra vez, 

que Matheson usa um verbo que explicita a luta entre o protagonista e o Tempo, 

pois o substantivo assault representa o embate entre estas duas personagens 

centrais do romance, destacando a importância da relação entre Richard e o Tempo-

antagonista, tanto que a palavra Tempo aparece no texto com inicial maiúscula, 

indicando, deste modo, a sua relevância dentro do enredo. No mesmo trecho, o 

autor cita o nome de Carol Burnett, famosa atriz e apresentadora norte-americana – 

sua estrela está na calçada da fama em Hollywood –, que teve seu programa exibido 

pelo canal CBS de 1967 a 1978. Portanto, Matheson traz, para dentro de seu texto, 

uma pessoa muito famosa naquele momento, e tal informação é mais um dos 

recursos usados por ele para garantir a veracidade de seu enredo diante do leitor.  

Quando se inicia 18 de novembro de 1971, Richard está completamente 

decidido a realizar sua viagem a 1896. Ele, então, faz sua última visita ao salão do 

hotel e procura mais provas de que sua força contra o Tempo é poderosa, pois, se 

ele esteve em duas épocas diferentes, em um espaço muito grande de tempo (o que 

é impossível para um ser humano normal), isso o faz pensar que ele talvez tenha 

algum poder sobre seu inimigo. 

A fim de entender a história do hotel em que está hospedado, ele conhece 

uma personagem real e fictícia, Marcie Buckley. No enredo de Matheson, ela é uma 

funcionária do dono do hotel, Lawrence, e escreveu um livro intitulado The crown 

city's brightest gem: a history of the Hotel del Coronado (A mais bela gema da cidade 

da coroa, 1975), o qual ajudará Richard a conhecer, de modo mais profundo, a 

construção. O contato como a senhorita Buckley só lhe trará benefícios, pois ele 

descobre que a peça The little minister fora encenada no hotel em 30 de setembro 

de 1896. Além disso, ao ler um livro de registro de hóspedes, ele verifica a presença 

de seu nome: “It was the third name down. R.C. Collier, Los Angeles. Room 350. 

9:18 A.M.” (idem, ibidem, p. 90)24.  

Buckley é realmente autora de The crown city's brightest gem: a history of the 

Hotel del Coronado (ver ANEXO P). Mais uma vez, Matheson coloca em seu enredo 

vários fatores verdadeiros do mundo real, garantindo, dessa maneira, o efeito de 
                                                 
23 “Por que estou vendo Carol Burnett, ao invés de ir dormir e preparar-me para o assalto ao Tempo, 
amanhã?” (MATHESON, 1990, p. 67).  
24 “Era o terceiro nome registrado. R. C. Collier, Los Angeles. Quarto 350. 9:18 da manhã” (idem, 
ibidem, p. 79).  
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veracidade da obra. É possível refazer o caminho por ele traçado, a começar pelas 

rodovias que Richard passa, pelo histórico hotel onde ele fica hospedado e pelas 

personalidades, escritores e pessoas comuns que surgem na narrativa. Não se 

pode, inclusive, esquecer a própria construção do texto – é um diário –, por meio do 

qual parece que podemos ingressar no mundo da personagem, acompanhando-a 

em seu dia a dia, em sua intimidade.   

Com a leitura do livro de J. B. Priestley e com o conhecimento histórico do 

Hotel del Coronado, Richard sente-se cada vez mais motivado e confiante no seu 

intuito de ser um herói que não pode ser derrotado pelo Tempo. É por isso que ele 

decide redecorar seu quarto de hotel de acordo com as fotografias contidas no livro 

de Buckley, bem como comer alimentos mais naturais, e não sanduíches. Também 

lhe ocorre que a melhor trilha sonora para seu retrocesso no tempo seria a Nona de 

Mahler, porque a música lhe dá forças; sendo a arte eterna, ele quer atraí-la para si: 

“As I do this, I’ll listen to Mahler’s Ninth Symphony on my headphones, let it be my 

candle flame, my swinging pendant as I send written instructions to my subconscious 

that today is November 19, 1896” (MATHESON, 2008, p. 98)25.  

Interessante notar que essa é a última sinfonia composta inteiramente por 

Mahler (a décima ficou inacabada) entre 1909 e 1910; ele faleceu em 1911 e essa 

obra só foi regida em 1912. Como o compositor estava gravemente doente, assim 

como Richard também estava, sua música é imbuída de uma tristeza comum aos 

que percebem que a vida está no fim, que o Tempo sempre vence o homem.        

Nesse momento, como o propósito maior de Richard é ludibriar o Tempo, que 

altera o mundo em todos os aspectos, ele compra roupa e dinheiro apropriados. A 

dor em sua cabeça, causada pelo tumor, cessara de todo: para ele, havia somente o 

prazer de sentir-se vitorioso em relação a seu inimigo; dominar a força opositora 

seria uma satisfação inigualável. Contudo, apesar dessa sua vontade de aniquilar o 

Tempo, Richard não deixa de sentir sua presença na trama: “[...] but I was anxious to 

get back to the hotel and begin. Time is running out” (idem, ibidem, p. 104)26. 

Richard percebe que não há necessidade de usar fones de ouvido durante a 

audição da sinfonia, pois estes não existiam em 1896. Ele começa o processo de 

                                                 
25 “E, enquanto eu fizer isso, ouvirei a Nona sinfonia de Mahler em meus fones de ouvidos, a fim de 
que esta música seja a chama de minha vela, meu pendente que oscila, ao mesmo tempo em que 
estarei enviando ao meu subconsciente a instrução escrita de que hoje é 19 de novembro de 1896” 
(MATHESON, 1990, p. 85).  
26  “[...] mas estava ansioso por voltar ao hotel e começar. O tempo voa” (idem, ibidem, p. 91).  
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retrocesso no tempo, primeiramente gravando as informações para fazer a indução 

da mente, indicando onde, quando e com quem quer estar: 

 
It’s November 19, 1896. You’re lying on your bed, eyes closed, relaxed [...]. No 
tension [...]. If you hear a sound outside, it will be carriage wheels turning, the 
thud of horses’ hooves. [...] You’re lying on your bed in the Hotel del Coronado 
and it’s November 19,1896. Elise McKenna and her company are in the hotel at 
this very moment (MATHESON, 2008, p. 91-92)27. 
 
 

Em relação a esse excerto, não podemos afirmar que se trate de um tempo 

psicológico, porque um dos traços marcantes desse tempo é a não conexão com as 

medidas temporais objetivas, sendo, portanto, um tempo impreciso que pode 

avançar e/ou retroceder na narrativa e ter uma duração extensa ou mínima para 

uma ação, dependendo de sua intensidade (NUNES, 1989, p. 19). No caso de 

Richard, é um tempo cronológico que contribui para o desenvolvimento do enredo e 

que, mesmo sendo um retrocesso, não é um flashback, pois o que Richard almeja é 

prosseguir.              

Assim sendo, por meio desse processo ritualístico de passagem de 1971 para 

1896, gerado pela composição do ambiente e por meio de indução da mente, 

Richard acredita, por fração de segundos, estar em outra época, voltando, no 

entanto, a seu quarto atual. Ainda que se sinta desgastado e com medo de que algo 

possa fracassar, trazendo-o de volta a 1971, ele não desiste de seu plano. Ele 

retoma, pois, seu método de regressão, sendo o hotel uma espécie de máquina do 

tempo, que o projetará ao passado. O Tempo, que comanda todas as ações 

contrárias nessa primeira parte, em 1971, é derrotado por Richard: 1896 torna-se 

seu presente.  
 

 
4.2 Richard e o Ano de 1896: o Tempo como Possível Aliado  

 
Na segunda parte do romance, que ocorre toda em 1896, a relação entre 

Richard e o Tempo torna-se mais positiva. É como se o Tempo se tornasse um 
                                                 
27 “Hoje é 19 de novembro de 1896. Você está deitado em sua cama, olhos fechados, relaxado [...] 
Não há nenhuma tensão [...]. Se você ouvir algum som exterior, será devido às rodas de carruagem 
em movimento, o trote dos cavalos [...]. Você está deitado em sua cama no Hotel del Coronado e é 
19 de novembro de 1896. Elise McKenna e sua companhia estão no hotel, neste exato momento”  
(MATHESON, 1990, p. 80). 
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aliado, e não mais um antagonista, como era em 1971. No entanto, ele não deixa de 

ser, em 1896, um inimigo, pois suas ações ainda servem para confundir ou causar 

extremo terror em Richard. De qualquer forma, nesse momento, tudo ocorre de uma 

forma mais sutil, uma vez que Richard Collier tem o ânimo totalmente renovado, 

passando de homem infeliz em 1971, por estar prestes a morrer, a um homem com 

uma função dentro da sociedade em que está vivendo, pois ele vivenciará um 

romance com Elise McKenna, tendo, por isso, uma expectativa de vida.     

Richard consegue, momentaneamente, vencer o Tempo-antagonista, quando 

retorna a 1896. A personagem sente-se triunfante em relação ao Tempo, sentimento 

destacado em sua fala: “I was there” (MATHESON, 2008, p. 117)28. No entanto, a 

emoção de se chegar a outro século não cessa seu medo ou sua dor – Richard 

sente-se fraco ao ingressar em 1896, sentindo tonturas e dificuldade para levantar-

se – diante do temido inimigo: “Don’t let me lose it, I thought, but to whom I pleaded I 

have no Idea” (idem,ibidem, p. 119, grifo nosso)29. Quando retoma o uso do 

pronome pessoal ‘it’ (a partícula “lo” em português), o autor reforça a ideia de que o 

Tempo é mentor das ações contra Richard.  

Mas, mesmo assim, quando ingressa em 1896, Richard é um vitorioso, pois 

ele, nesse momento, sente-se mais forte em relação às ações deflagradas pelo 

Tempo-antagonista, revertendo, assim, sua situação de doente terminal para a de 

um homem novo, com uma nova vida em outra época, prestes a realizar uma 

conquista amorosa – ações que diferem muito da realidade de Richard em 1971. 

Essa técnica de escrita já foi utilizada antes por autores, como James Joyce e 

Gertrude Stein, como observou Mendilow (1972, p. 43) em seu livro O tempo e o 

romance: “Em outras palavras, [a técnica] primeiro tenta refletir a realidade tão fiel e 

completamente quanto possa, e então, desesperando da tentativa, tenta evocar o 

sentimento de uma nova realidade própria”. Richard Matheson vale-se dessa técnica 

para, primeiramente, apresentar sua personagem Richard Collier inserido em um 

mundo comum e, somente depois, mais especificamente a partir do momento em 

que se relata seu problema de saúde, evocar um novo mundo que o retire dessa 

situação devastadora.       

                                                 
28  “Eu estava lá!” (MATHESON, 1990, p. 113). 
29  “Não me deixe perdê-lo, pensei: entretanto não tinha ideia a quem pedia” (idem, ibidem, p. 105, 
grifo nosso).  
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A nova realidade de Richard cria uma relação dupla com o Tempo: se, antes, 

este era antagonista, agora, há uma nova visão de que o inimigo pode ser dominado 

e, principalmente, vencido, tanto que, nessa segunda parte do romance, a relação 

entre ambos se torna amigável. No entanto, o Tempo não deixa de confundir ou 

amedrontar Richard, ao fazê-lo confrontar outros antagonistas – William Robinson e 

Sra. McKenna – e ao relembrá-lo, em diferentes momentos, que ele, o Tempo-

antagonista, foi quem permitiu esse retorno, não se tratando, pois, de uma vitória 

definitiva. E é exatamente pelo fato de o Tempo permitir isso, que está em seu poder 

retirar Richard desse mundo tão almejado. Por essa razão, Richard afirma que 

ignorará as atitudes de Robinson, uma vez que ele tem um inimigo maior para temer 

(MATHESON, 2008, p. 151). 

Com essa vitória parcial, Richard Collier tem o ânimo renovado, saindo da 

posição de doente terminal para a de um homem que tem expectativa de vida e que 

se sente feliz, o que acaba por gerar uma relação de ódio a 1971 e de amor a 1896. 

Além disso, cria-se uma duplicidade de personalidade em Richard, que passa de 

desmotivado a batalhador, que quer eliminar seu inimigo e controlar seu próprio 

destino; cria-se, desse modo, um novo eu. Tal é o que ocorre em Tempo 

redescoberto (1912), em que Marcel Proust construiu uma discussão sobre os 

muitos eus dentro de cada pessoa, dando o clímax final que encerra a série de Em 

busca do tempo perdido, como assinalou Mendilow (1972, p. 102). 

Essa relação dupla com o Tempo gera, para Richard Collier, uma perspectiva 

dúbia, que, ao mesmo tempo, separa-se e harmoniza-se, pois 1896 e 1971 são 

muito diferentes um do outro, seja pelo ambiente, seja pelo comportamento da 

sociedade. Ocorre que 1896 não existiria se, em 1971, não houvesse a problemática 

da morte. Foi preciso que Richard compreendesse que seu tempo de vida 

terminava, para tentar alcançar 1896. Todavia, mesmo retornando muitos anos 

antes, seus pensamentos sobre 1971 não cessam; ele rememora esse ano diversas 

vezes durante a narrativa, situação que gera as diferentes relações entre Richard e 

o Tempo. No quadro a seguir, exemplificam-se as diferentes camadas temporais 

pelas quais Richard transita: 
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Nesse quadro, há a relação e a separação entre as duas facetas do Tempo-

antagonista. Interessa ressaltar que o fato de o Tempo possuir duas “aparências” 

distintas não destitui sua função de antagonista. O que ocorre é que Richard irá 

idealizá-lo como um possível aliado, pois sua percepção de realidade transforma-se 

devido a essa quebra de barreira em relação ao Tempo. Durante um breve 

momento, mais especificamente três dias de 1896, Richard triunfa sobre o Tempo ao 

conseguir escapar de 1971, fato este que o faz esquecer do mal que o antagonista 

lhe ocasiona, a ponto, inclusive, de a dor de cabeça causada pelo tumor cerebral 

cessar por completo.   

É importante frisar que, ademais dessa dor, o inimigo de Richard proporciona-

lhe algumas outras reações adversas; no enredo de Matheson, o Tempo pode ser 

qualificado como cruel, pungente, causador de dores físicas e de fraqueza, 

manipulador e trapaceiro. Todas essas ações/adjetivações estão sempre 

relacionadas a um antagonista, e Richard tentará vencê-las todas.  

A propósito de o Tempo não ter uma aparência próxima a de um ser humano, 

Vladimir Propp (apud SEGOLIN, 1978, p. 36) faz a seguinte consideração: “a 

Richard Collier 
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1896 – Tempo-aliado 
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1971x1896/ 1971x1896 
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personagem nada mais é que um feixe de funções, construído pelos predicados que 

designam suas ações ao longo da intriga”. As ações destrutivas que o Tempo traz 

para a vivência de Richard são a sua marca de antagonista da narrativa. 

Em 1896, Richard confunde-se em relação ao Tempo por sentir-se como um 

recém-nascido (palavras da própria personagem) nesse mundo novo que tem de 

enfrentar: inicialmente, seu próprio corpo não o obedece – ele sente-se 

impossibilitado de caminhar –, deixando-o em uma situação alarmante. Como já 

afirmamos, o antagonista traz também coadjuvantes – William Robinson e a Sra. 

McKenna – para atormentar a estadia de Richard em 1896, mas nenhum deles 

supera as ações do Tempo, atuando mais como seus “ajudantes”.  

No entanto, Richard sempre desdenha e ironiza as ações dessas duas 

personagens, pois, como constava nas biografias sobre Elise, o Tempo encarregou-

se de eliminá-los. Tais livros também o auxiliaram a entrar nesse eterno presente, 

visto que, com as informações adquiridas, Richard remonta aos acontecimentos de 

1896, pré-criando, dessa forma, o lugar idílico onde o Tempo não o poderia atingir. 

Ainda assim, mesmo com dados históricos, muitas vezes Richard se questionava 

sobre se tudo o que havia lido ocorreria realmente e se estar ali presente não 

modificaria a própria história.  

Richard percebe a problemática causada pelos personagens secundários, 

mais especialmente a força de Robinson, já que acredita que o ódio sentido pelo 

empresário de Elise McKenna tenha um propósito: ele também ama a atriz. O amor, 

o apego e a proteção a ela dedicados são causadores do motim entre Robinson e 

Richard. Entretanto, o protagonista percebe que não precisa temê-lo, pois o próprio 

Tempo-antagonista encarregar-se-á de eliminá-lo:  

 
It was when it came to me once more, destroying my set of my mind in an 
instant. Unfair, in a way; a debilitating side effect of precognition. For, recalling 
how the man is going to die, I felt a surge of pity for him. He would drown in icy 
Atlantic water never having known the love of a woman he so obviously adored. 
How could I hate a man in such a plight? (MATHESON, 2008, p. 246)30.  

           
 

                                                 
30 “Foi então que me lembrei mais uma vez, e a lembrança fez desmoronar o meu estado de ânimo, 
instantaneamente. De certa forma, era injusto; um debilitante efeito colateral da precognição. Porque, 
ao recordar como aquele homem morreria, senti uma onda súbita de pena dele. Pereceria afogado, 
nas águas geladas do Atlântico, sem jamais ter conhecido o amor da mulher a quem, obviamente, 
tanto adorava. Como odiar um homem em tal situação?” (MATHESON, 1990, p. 220).  
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Essas informações que Richard adquiriu lendo as biografias sobre Elise e os 

textos sobre o teatro do século XIX fazem-no acreditar que ele conhece o inimigo, 

quando, na verdade, o Tempo-antagonista está é ludibriando-o. Assim sendo, 

Richard considera Robinson somente como uma personagem que lhe é hostil, não 

vendo motivo para preocupações em relação a suas ações. Até mesmo quanto à 

Elise ele se sente seguro em fazer a seguinte afirmação: “It consoled me it only 

superficially that I knew more Elise’s life than her mother could have guessed” 

(MATHESON, 2008, p. 160)31. Essas informações, que nada contribuem para sua 

determinação em vencer o inimigo, são o meio encontrado pelo Tempo para dar 

uma falsa ilusão de que suas ações são compreensíveis, o que faz Richard crer que 

sabe como o Tempo se movimenta dentro da história.       

Em alguns momentos da narrativa, Robinson agirá de forma bem ofensiva, a 

ponto de quase separar Richard e Elise. Contudo, apesar das desavenças e atritos 

com as personagens secundárias, ele sente a presença do Tempo-antagonista 

sempre próxima e, mesmo assim, porta-se, diante dele, como um vencedor, como 

pode ser observado nos três excertos a seguir: “[...] as though, in the instant I’d 

caught sight of her, time had altered itself again, seconds to extended to minutes, 

minutes stretched to hours, Time one no longer in effect. Once more, I was outside 

the realm of clocks and calendars […]” (idem, ibidem, p. 140)32; “Reaching 1896 had 

been a simple feat comparing to meet her [meet Elise]” (idem, ibidem, p. 127)33; “I 

had succeeded in my incredible quest; moved through time itself to be with her” 

(idem, ibidem, p. 143)34. 

O Tempo 1 foi denominado por J. B. Priestley em seu O homem e o tempo 

(ver ANEXO Q) e remete ao tempo cronológico comum: nascimento, vida e morte, 

como já fora visto. Para Richard, é como se ele, naquele momento, vivesse livre das 

amarras de seu malfeitor,  pois, para ele, houve uma facilidade em derrotar o 

inimigo. No entanto, Richard não quer perceber que o Tempo o perseguirá por meio 

                                                 
31  “Um consolo apenas superficial era a certeza de que eu sabia muito mais sobre a vida de Elise do 
que a sua mãe poderia supor” (MATHESON, 1990, p. 142).  
32 “[...] era se como no instante em que o vira [um homem pertencente a 1896], o tempo se houvesse 
alterado novamente, os segundos estendendo-se para minutos, os minutos ampliando-se em horas, o 
Tempo 1 já sem efeito. De novo, encontrava-me fora do domínio de relógios e calendários [...]” (idem, 
ibidem, p. 123). 
33 “Chegar a 1896 fora um simples feito, comparado ao de encontrá-la [encontrar Elise McKenna]” 
(idem, ibidem, p. 112).  
34  “Fora vitorioso em minha incrível façanha: mover-me através do tempo para estar com ela” (idem, 
ibidem, p. 125). 
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de determinadas ações: o fato de considerar-se “frágil como um vidro” já pode ser 

considerado como a ação inicial do antagonista em 1896. Somado a isso, há 

algumas outras ações deflagradas pelo Tempo, como mostrar sua onipotência a 

Richard, trazendo-lhe, assim, novamente, mesmo que por alguns instantes, o temor 

de ser controlado e derrotado por seu malfeitor.   

Enganado pelo Tempo-antagonista, Richard acredita tê-lo vencido, uma vez 

que a barreira imposta por ele foi eliminada sem maiores dificuldades. Todavia, esse 

seu pensamento positivo contrasta, às vezes, com a percepção de seu equívoco: 

“And here I’d thought that I’d completely overcome the side effects of um journey 

trough time. One more mistake” (MATHESON, 2008, p. 181)35. Fica evidente, nesse 

trecho, que Richard observa não ser possível confiar plenamente no inimigo nem de 

ter com ele uma relação amigável, notando, até mesmo, graciosidade em alguns de 

seus aspectos, como o simples falar de um cidadão pertencente ao século XIX, que 

faz com a personagem estremeça de tanta emoção (idem, ibidem, p. 113). Quando 

percebe que um pequeno detalhe pode fazer com que o Tempo o retire daquele 

lugar idílico, fazendo sua vida ruir novamente, Richard compreende que sua 

existência tem grande chance de ser definida pelas ações do inimigo, apesar de não 

querer que essa seja sua realidade. 

Entretanto, o Tempo-antagonista oferece mais aval para que Richard se sinta 

confiante em relação a sua vitória. O protagonista sente-se triunfante e emocionado 

por ser contemporâneo a grandes personalidades do mundo: 

 
 

[…] It is that famous men and women I have read about are now alive. 
Einstein is teen-ager in Switzerland. Lenin is a younger lawyer […] 

Gandhi, a lawyer in Africa […] Picasso […] Hitler schoolboys. H.G.Wells only 
recently published The time machine […]. And, even as I write these words, in 
Vienna, Gustav Mahler is commecing his duties as conductor of the Royal 
Opera. Dear God!  My hands are shaking so I can hardly hold the pen (idem, 
ibidem, p. 188)36.  

 
 
 

                                                 
35 “No entanto, àquela altura, eu já imaginava que superara completamente os efeitos colaterais de 
minha viagem no tempo! Mais um erro” (MATHESON, 1990, p. 161).  
36 “[...] sobre aqueles homens e mulheres famosos, a cujo respeito li, todos eles agora vivos.  

Einstein é um adolescente da Suíça. Lênin é um jovem advogado [...] Gandhi, um advogado 
da África [...] Picasso [...] Hitler, ainda meninos de escola. H.G. Wells só recentemente publicou A 
máquina do tempo [...] Também enquanto escrevo estas palavras, em Viena, Gustav Mahler começa 
suas funções como regente. Santo Deus! Minha mão treme tanto que mal posso segurar a caneta” 
(idem, ibidem, p. 167).   
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Essa relação com o conhecimento sobre a existência e a vida artística de 

Mahler gera outro engano para Richard Collier: o Tempo-antagonista o faz sentir-se 

importante para aquela época, de modo a atentá-lo para o fato de que há, ali, para 

ele uma outra função, além de conhecer Elise. Sua grande tarefa é apresentar a 

música do compositor para sua amada, quando descobre que ela não conhece suas 

sinfonias:  

 
“Do you like classical music?” I said. When she said she did, I responded 

instantly: “So do I.  My favorite composers are Grieg, Debussy, Chopin” […] 
“My favorite composer is Mahler” I added.  
Her reply failed to register at first. I stared at her for several moments 

before it sank  in that she’d answered, “Who?” 
Confusion tumbled my mind. The book had said that Mahler was her 

favorite. “You’re not familiar with his work?” I asked 
“I never heard of him” she said 
The feeling of disorientation was returning again. How was it possible that 

she had not heard of Mahler when the book had stated that he was her favorite 
composer? Immense confusion gripped me until I got the idea that, perhaps, I 
am the one to introduce her to Mahler’s music. This being true, was more time 
between us indicated? (MATHESON, 2008, p. 226)37. 

  
 
 

Como se nota, o Tempo-antagonista cria jogos que enganam Richard, na 

medida em que este vê, na sua existência, uma razão para estar naquela época e 

ser importante para a vida de Elise, fato este que constará em suas biografias. 

Nesse fragmento, quando Elise, ao contrário do que revelam suas biografias, afirma 

que “nunca ouvira falar de Mahler”, a presença de Richard torna-se significativa para 

ela, pois caberá a ele apresentar-lhe a música que, posteriormente, será conhecida 

como “a favorita da grande atriz Elise McKenna”.   

Outro fator que o faz acreditar que sua vivência em 1896 é imprescindível diz 

respeito a uma informação biográfica que discorre sobre um relacionamento de Elise 

McKenna durante a representação de O pequeno ministro, que ficou conhecido 

                                                 
37  “— Aprecia música clássica? – perguntei. Quando ela disse que sim, acrescentei 
instantaneamente: — Eu também. Meus compositores favoritos são Grieg, Debussy, Chopin [...] 

— Entretanto, meu compositor favorito é Mahler [...] 
A princípio custei a digerir a sua reposta. Fitei-a durante vários instantes, e só então 

compreendi que fora uma pergunta: “Quem”?  
A confusão envolveu a minha mente. O livro havia dito que Mahler era o seu favorito! 
— Não está familiarizada com o trabalho de Mahler? 
— Nunca ouvi falar dele. 
A desorientação me ganhava novamente. Como era possível que ela não tivesse ouvido falar 

de Mahler, se o livro o indicara como o seu compositor favorito? Fiquei imerso em perplexidade, até 
conceber a ideia que talvez fosse que apresentaria à música de Mahler. Se isso era verdade, 
significaria mais tempo para nós dois [...] (MATHESON, 1990, p. 202). 
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como o “escândalo do Coronado”. Richard associa esse dado com sua pessoa: ele 

acredita que o escândalo ocorrera por causa de sua presença e de sua relação 

amorosa com Elise, relação esta fora dos padrões da época.             

Por muitas vezes, Richard ficará confuso com essas informações que o 

Tempo-antagonista lhe proporciona, com essas personagens secundárias que são 

colocadas em seu caminho, com as adversidades criadas, com as coincidências e a 

representatividade de sua vida em 1896. Tudo isso permite a Richard refletir 

profundamente sobre o que acontecerá consigo. Mesmo batalhando para não ser 

vencido, ele percebe que lhe há ações contrárias e que o Tempo-antagonista é dono 

daquele mundo ao qual Richard quer pertencer. 

A maior força que faz Richard querer estar e permanecer em 1896 é a 

possibilidade de viver uma história de amor com Elise McKenna. Ao encontrar a 

fotografia dela, ele percebe sua beleza e sua relevância para o teatro daquela 

época. Além disso, essa fotografia também fez parte do ritual de Richard que, 

todavia, tem consciência de que o fotógrafo manipula a realidade, como é possível 

considerar à luz da reflexão proposta por Beth Brait (2006, p. 14):  

 
[...] o fotógrafo utiliza conscientemente os recursos oferecidos pelo ‘código 
fotográfico’, selecionando e combinando os elementos necessários para criar 
uma realidade, ainda que para um receptor ingênuo, pareça estar apenas 
reproduzindo uma realidade.  
 
 

Richard reflete acerca da referida fotografia por duas vezes: “One of my fears 

hand be groundless at any rate. Being in her presence had not reduced, in any way, 

my feeling for her. I possessed it more strongly than ever” (MATHESON, 2008, p. 

150-151)38; “Her photographs lied. She’s lovelier, by far, than any of them indicated. 

Itemizing details cannot possibly convey the magic of their combination” (idem, 

ibidem, p. 146-147)39.   

A força transmitida pela imagem de Elise reforça-se com sua presença real, 

bem como com a sensação de Richard de já tê-la conhecido em outra época; ela é o 

que o motiva a lutar contra seu inimigo. Voltar no tempo é entender o encontro 

                                                 
38 “Afinal, um dos meus temores fora infundado. Estar em presença dela não reduzira, em absoluto, 
os sentimentos que eu lhe dedicava. Aliás, estavam mais firmes do que nunca” (MATHESON, 1990, 
p. 133).   
39 “Suas fotos mentiam. É belíssima, muito mais do que mostra qualquer delas. A descrição de 
detalhes não poderá transmitir a magia da combinação que formavam” (idem, ibidem, p. 129).   
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acontecido com uma senhora, que ele acredita ter sido Elise McKenna. Portanto, 

esse retorno significa também descobrir faces de sua própria identidade.  

Estando em 1896, Richard descobre haver uma predestinação quanto a seu 

relacionamento com Elise: é como se o Tempo-antagonista nada pudesse fazer, 

pois eles parecem ter sido destinados um ao outro, uma vez que o primeiro encontro 

ocorreu da seguinte forma: “Is it you?” she asked. […] “Yes, Elise”, I heard myself 

answer” (MATHESON, 2008, p. 142)40. Mesmo considerando essa primeira pergunta 

estranha, Richard a responde, descobrindo, mais adiante, que ela foi feita porque 

Marie, a camareira de Elise que tinha o dom de prever o futuro, havia dito à atriz que 

um amor iria surgir em sua vida para modificá-la para sempre. Essa é, pois, uma 

outra artimanha do qual o Tempo-antagonista se vale não só para ludibriar Richard, 

mas, também, Elise, enganado-os e, futuramente, fazendo-os sofrer. Ainda assim, o 

casal vive intensos momentos amorosos que fazem suas vidas valerem à pena 

naquele momento. 

A própria Elise enxerga a si mesma como alguém triste, sendo sua existência 

voltada única e exclusivamente para sua carreira artística. Contudo, ainda que essa 

situação lhe cause angústia e sofrimento, ela não consegue confiar nos homens, 

pois acredita que o interesse deles é pelo seu dinheiro. Sua incrível mudança, ao 

aceitar e amar Richard, é provocada pelo destino, não podendo ela recusar, 

portanto, um amor que lhe estava destinado, mesmo que esse amor a fizesse sofrer, 

conforme preveniu Marie. É por isso que a presença de Richard em 1896 se faz 

essencial.  

Muitas vezes, Richard questiona-se sobre sua presença junto à Elise: “[...] I 

applied the last of attention to the enigma at hand. Had it all been preordained?” 

(idem, ibidem, p. 183)41. Esse destino, que as próprias personagens veem como 

algo sobrenatural, cria também em Richard o sentimento de sua essencialidade em 

1896, visto haver algo a que se prender, uma razão para viver, tanto que ele diz a 

Elise: “So long as you realize that I am a part of your life from now on” (idem, ibidem, 

p. 225)42. Como é possível perceber, Richard tem a certeza momentânea de que 

aquele momento irá perdurar enquanto ele desejar, sem, portanto, haver o controle 

                                                 
40 — É você? – perguntou [...] — Sou Elise – ouvi-me respondendo” (MATHESON, 1990, p. 125). 
41 “[...] focalizei minha última atenção ao enigma presente. Teria sido tudo pré-progamado?” 
(MATHESON, 1990, p. 163). 
42 “[...] fique ciente de que sou parte de sua vida” (idem, ibidem, p. 201).  
 



66 
 

por parte do Tempo. No entanto, esse desejo de Richard de, definitivamente, fazer 

parte da vida de Elise não se concretiza, pois o Tempo-antagonista é quem é 

vitorioso nessa narrativa.       

Por ser a personagem com maior força decisiva dentro do enredo, o Tempo 

impõe suas regras, e apesar de Elise e Richard acreditarem que suas vidas fluem 

conforme seus desejos, os próprios pensamentos desses dois personagens provam 

o contrário, porque o Tempo-antagonista rege todas as ações deflagradas no 

romance. Um exemplo disso é a postura moral de Elise, que deve seguir, de acordo 

com os desígnios do Tempo, uma atitude condizente a uma mulher de sua época. 

Ao mesmo tempo em que se sente perturbada por infringir regras morais, Elise é 

audaciosa: ela sai sozinha com um homem desconhecido e aceita-o em seu quarto, 

mas, devidos aos princípios morais da sociedade da época, ela fica receosa em 

relação a sua postura: “‘If you knew how I have lived’, she told me. ‘If you knew to 

what degree my behavior toward you is a total reversal of everything I have ever 

done before’” (MATHESON, 2008, p. 197)43.          

A moral constituída de 1896 não permitia a nenhuma mulher esse tipo de 

comportamento, nem mesmo a uma atriz famosa, pois a moral é válida para o 

conjunto, para os grupos sociais. Como ressaltaram as filósofas Maria Lúcia Aranha 

e Maria Helena Martins (1994, p. 302), o comportamento do indivíduo em relação à 

moral é o que irá determinar se esse sujeito é bom ou mau. Dessa maneira, permitir 

um tipo de relacionamento moderno para os padrões daquela época corresponde é 

como se Elise perdesse seus princípios diante dessa sociedade: “‘You cannot 

remain here’, she said. ‘If my mother came and found you, at this hour, me in my 

gown and robe, she’d just… explode’” (MATHESON, 2008, p. 198)44. 

 Cada época tem sua moral vigente, cujo intuito é organizar as relações 

dentro da sociedade. Portanto, ao ter atitudes consideradas muito avançadas, Elise, 

que é uma atriz famosa, abre margens a comentários quanto a sua postura ética, 

ficando em uma posição desconfortável. Para ela, a questão moral imposta pelo 

Tempo-antagonista é perceptível: “‘I can’t believe’, she said. ‘I simply can’t believe 

that this is really me – lying on a bed, without a stitch of clothing on, beside an 
                                                 
43 “— Se soubesse como tenho vivido! Se pudesse imaginar a que ponto meu comportamento em 
relação a você é uma inversão total de tudo quanto tenho feito até agora...” (MATHESON, 1990, p. 
176). 
44 “— Você não pode ficar aqui – disse ela com ar desconcertado. — Se a minha mãe aparecer e o 
encontrar aqui comigo, vestida apenas com camisola e robe, ela no mínimo... explodirá” (idem, 
ibidem, p. 177). 
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unclothed man I met just yesterday. […] Is it me? Is it truly me – Elise McKenna?’” 

(MATHESON, 2008, p. 298)45. O Tempo, portanto, também se impõe sobre Elise, 

amedrontando-a por meio de regras moralistas que a incitam a se comportar como 

uma mulher de 1896:  

 
 

“You will marry with me, won’t you?” […] 
“Of course I will”, I said […] 
“Elise McKenna,” I informed her, “You’re the most magnificent, exciting 

pagan in the world” (idem, ibidem, p. 298, grifo nosso)46. 
 
 

Nota-se, nesse diálogo, a pressão que a atriz sente diante de ter um 

relacionamento íntimo com um homem, tanto que a necessidade do casamento se 

faz muito presente, do contrário, ela será vista como uma pagã, como o próprio 

Richard afirmou. Os atos de Elise não são normativos comparados ao padrão da 

época, o que caracteriza uma postura amoral. 

Acontece que, apesar de ela e Richard lutarem bravamente contra as regras 

impostas, bem como contra alguns antagonistas secundários (Robinson e a mãe de 

Elise), ambos perdem a batalha. Para Richard, isso é perturbador, pois ele acreditou 

ter vencido o Tempo-antagonista, quando, na realidade, acabou se deparando com 

uma realidade oposta. Contudo, no transcorrer de toda narrativa, o autor indica que 

isso irá acontecer, ao valer-se de pistas que evidenciam o fato de a personagem 

desconhecer seu inimigo: “Could such preordination only function if it were balanced 

by her knowledge of my coming? I was too groggy to make any sense of the 

problem. I let it fade away and, with it, my awareness” (idem, ibidem, p. 183)47.   

Entrar nesse campo desconhecido é uma desvantagem para Richard, pois é 

uma tarefa árdua ser vitorioso quando se é manipulado pelo antagonista. Estar em 

1896 não é uma conquista definitiva, mas, sim, uma ilusão de que essa vitória sobre 
                                                 
45 “— Mal posso acreditar – disse. — Simplesmente, é difícil acreditar que isto esteja realmente 
acontecendo comigo – deitada numa cama e sem uma peça de roupa, ao lado de um homem 
despido, a quem conheci apenas ontem. [...] Serei mesmo eu? Estará isso acontecendo 
verdadeiramente comigo, Elise McKenna?” (MATHESON, 1990, p. 269). 
46  “— Você vai casar-se comigo, não vai? [...] 

— É claro que vou – respondi [...] 
— Elise McKenna você é a mais excitante e magnífica pagã do mundo!” (idem, ibidem, p. 

268, grifo nosso). 
47 “[...] essa pré-programação funcionaria apenas quando equilibrada pelo conhecimento que Elise 
tinha sobre a minha chegada? Eu estava demasiado grogue para extrair algum sentido do problema. 
Deixei que ele se esfumasse e, junto com ele, toda a minha percepção” (idem, ibidem, p. 163). 
 
 



68 
 

o inimigo é possível: o Tempo-antagonista permite-lhe estar lá, mas é ele também 

quem controla os acontecimentos. Mesmo que Richard esteja ciente, por meio da 

história retratada em livros, dos diversos fatos que ocorrerão, o inimigo deixa-o em 

dúvida, pois, na realidade, Richard não o conhece: as ações do Tempo lhe são 

imprevisíveis. A única ação de seu antagonista, da qual Richard tem plena 

consciência, diz respeito a sua morte e a única forma de tentar apagá-la de sua vida 

é, justamente, aceitar sua vitória sobre o inimigo. Quando o Tempo-antagonista lhe 

permite usufruir de momentos de felicidade e aventura, isso é um dos recursos 

utilizados pelo algoz para que Richard acredite em sua vitória:  

 
For the first time, since it happened, I allowed myself to be fully conscious of 
my physical state. Closing my eyes, I offered a prayer of thanks to whatever 
power had touched me, for, as far as I could tell, there was not so much as a 
twinge in my head. There’s no way I can’t convey the intensity of my feeling. 
Only someone who has had a similar experience could possibly appreciate 
what I felt and still feel. Yesterday morning, albeit in another time, I awoke with 
the usual blinding, agonizing headache, the familiar symptom of my condition. 
This morning it was gone. Smiling, I strode to the desk […] (MATHESON, 
2008, p. 205)48.   

 
         

Esse Tempo, que não agride Richard fisicamente nesse momento, 

transforma-se em uma espécie de amigo, ajudando-o em suas realizações em 1896: 

“Let the time do me one more service by stopping entirely in this most glorious of 

moments, so I can experience it forever” (idem, ibidem, p. 303)49. Todavia, o Tempo-

antagonista evidencia diferentes sinais de sua onipotência: quando Elise presenteia 

Richard com um relógio de ouro da marca Elgin50 (ver ANEXO R), o Tempo está 

impondo sua presença, relembrando a Richard que, apesar de ter-lhe feito essa 

concessão em retornar a 1896, sua força não se anulou, havendo, ainda, uma força 

vívida e atuante dentro da narrativa: “As I started to place the watch and chain on my 

vest, it occurred me that how fitting it was, however unknowingly, Elise had chosen to 

                                                 
48 “Pela primeira vez, deste que isto acontecera, eu me dei plena conta de meu estado físico. 
Fechando os olhos, eu ofereci uma prece de agradecimento àquele poder que me tocara porque, que 
me lembrasse, não sentia a mais remota pontada em minha cabeça. Não sentia. Somente alguém 
que viveu experiência similar pode avaliar o que senti e ainda sinto. Ontem pela manhã, embora 
vivendo em outra faixa de tempo, despertei com a costumeira dor de cabeça, ofuscante e agoniante, 
um sintoma familiar a minha condição. Esta manhã, no entanto, a dor havia desaparecido. Sorrindo, 
caminhei até o balcão [...]” (MATHESON, 1990, p. 183).  
49  “Que o tempo me preste mais um serviço, parando inteiramente neste mais glorioso dos 
momentos, para que eu possa vivê-lo pela eternidade!” (idem, ibidem, p. 273).  
50  A companhia norte-americana começou a fabricar relógios em 1864. Destacando-se no mercado 
por seus luxuosos relógios de ouro que são comercializados mundialmente até os dias atuais. Para 
mais informações, acessar: <http://www.elginwatches.net/>.  

http://www.elginwatches.net/
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give me one gift most closely associated with time. I couldn’t manage it. I looked up 

with a sheepish smile” (MATHESON, 2008, p. 281)51.   

Richard não tem meios para enfrentar seu antagonista, pois a força do Tempo 

é enorme em relação a suas reações, parecendo, assim, que todo seu esforço é 

nulo.  Talvez, por isso, o medo seja um sentimento permanente, tanto que Richard 

receia até mesmo pronunciar o nome do inimigo: “More and more, I am becoming 

convinced that the secret of successful time travel is to pay the price of eventual loss 

of time identity. I plan to lose, as soon as possible, all knowledge of ‘that other year’” 

(idem, ibidem, p. 216)52.  

No entanto, Richard quer acreditar ser mais forte que o inimigo, desejando 

que ele se torne uma espécie de aliado. É em 1896 que o Tempo permite o 

acontecimento de todos os bons momentos: o amor de Elise, o cessar da dor e, 

consequentemente, o afastamento da morte; uma vida repleta de aventuras, distante 

de sua experiência de vida em 1971 (idem, ibidem, p. 217).  

Quando tenta afastar definitivamente o antagonista de sua vida, queimando 

os manuscritos feitos para seu retrocesso a 1896 – contendo o lugar e dia 

específicos em que gostaria estar –, Richard reencontra Robinson, que tenta matá-

lo. No entanto, este é agredido com um soco e, em seguida, Richard retorna para o 

quarto de Elise sem queimar o papel que o relembrava da existência de 1971. O 

receio de que Robinson adentre o quarto não se concretiza, mas o indício de que 

algo pior estava por acontecer finalmente se realiza: Richard vê-se face a face com 

seu inimigo ao encontrar, no bolso de seu paletó, uma moeda de um centavo datada 

de 1971. O Tempo-antagonista, então, impregna-se em Richard, que não consegue 

largar a moeda (ver ANEXO S). Seu inimigo retira tudo o que é humano e realizador, 

evidenciando a fragilidade do homem.                

 
 
 
 

                                                 
51 “Quando comecei a colocar o relógio e a corrente no colete, ocorreu-me pensar como era 
apropriado, embora sem saber, o fato de Elise haver me presenteado o único objeto que se 
associava mais intimamente ao tempo. Não consegui colocá-lo. Ergui os olhos, com um sorriso 
contrafeito” (MATHESON, 1990, p. 252). 
52 “Ficava cada vez mais convicto de que o segredo para uma bem sucedida viagem no tempo é 
pagar o preço de uma eventual perda de identidade do tempo. Eu planejava perder, tão depressa 
quanto possível, todo o conhecimento sobre ‘aquele outro ano’” (idem, ibidem, p. 193). 
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4.3 Richard e Novamente o Ano de 1971: a Derrota 
 
 

A teoria de Edwin Muir (s/d, p. 32), no já citado A estrutura do romance, 

explicita que, embora tenha um “palco vasto”, o romance dramático53 é também, 

“num certo sentido imutável: não há como fugir dele”. É o que ocorre em Somewhere 

in Time, pois Richard amplia sua própria história de vida, sendo, contudo, inevitável 

o seu fim. O Tempo-antagonista deixa entrever diversos sinais de sua soberania por 

toda a narrativa.   

Mesmo não deixando de temer, em nenhum momento, seu antagonista, 

Richard quer acreditar que sua vitória pessoal é possível. Contudo, seu retorno a 

1971 mostra a onipotência do Tempo sobre essa crença. Os objetos que configuram 

o espaço evidenciam a presença do algoz: o penny e o relógio de algibeira dado por 

Elise são os objetos que mais demonstram a força do antagonista tanto em 1896 

quanto em 1971. Em relação à moeda:       
 

Moving infirmly, I stood and looked at my right hand. The penny was still 
in it. With a cry of revulsion, I flung it away from me and I heard it bounce off the 
floor. Now you leave me! I thought in dazed hatred. Now that you have forced 
me back. 

[...] I looked at myself and I saw the suit. I shuddered. The costume, you 
mean, my mind corrected bitterly (MATHESON, 2008, p. 309-310)54.    

 
 

Por trazer impressa, em si, a data do ano de 1971, a pequena moeda destrói 

os sonhos de Richard. Esse simples artefato o deixa perplexo diante de sua derrota: 

“Dazed and empty, I went down the stairs […] Minutes ago, I’d been with her. Yet 

now it was seventy-five years later. Elise was dead. And I was dead” (idem, ibidem, 

p. 311)55. E onde quer que Richard vá, o Tempo-antagonista é uma presença 

constante: 

 
                                                 
53  Para Muir (s/d, p. 21-22), o romance dramático é aquele em que enredo e personagem estão 
intimamente ligados, não podendo ser dissociados um do outro. Ele compreendeu que as qualidades 
das personagens determinam a ação e essa ação modifica as personagens, sempre direcionando 
para um fim certeiro.   
54  “Movendo-me tropegamente, levantei-me e olhei para minha mão direita. O penny continuava 
nela. Com um grito de irritação, joguei-o longe de mim e o ouvi tilintar no chão. Agora você me 
deixou!, pensei estonteado de ódio. Agora, depois que me obrigou a voltar! 

[...] Olhei para mim mesmo e notei o terno. Estremeci. A fantasia, quer dizer, corrigiu minha 
mente com amargura” (MATHESON, 1990, p. 279). 
55 “Atordoado e vazio, desci a escada [...]. No entanto, o agora era setenta e cinco anos mais tarde. 
Elise estava morta. Também eu estava morto” (idem, ibidem, p. 280). 



71 
 

In the silence of the car, I could hear the bright, methodical ticking of the watch. 
As I stared at its face, a grotesque thought scarred my mind. A flipped penny 
had brought me to San Diego in the first place. A penny had taken me to her. A 
penny had taken me away: from my love, my only love, my lost love 
(MATHESON, 2008, p. 312)56.    

 
O Tempo-antagonista impõe-se como uma personagem de força superior a 

de Richard: é ele quem concede felicidade, mas, também, retoma tudo o que foi 

concedido. A derrota de Richard aproxima-o das personagens das obras românticas, 

nas quais se tem, propriamente, a negação da heroicidade do protagonista.   

Nesse momento final da personagem, é possível compreender que, se os 

objetos são eternos (como é o caso do relógio, da moeda, da fotografia e da história 

biográfica de Elise e do Hotel del Coronado), o homem é efêmero, condição esta 

expressa pelo próprio Richard: “Done, I thought. The word repeated itself in my mind, 

an endless, afflicting awareness. Done. Elise was gone. I had found her now she was 

lost. Done. What I had read in those books was true. Done. None of them would be 

rewritten now. Done. [...]” (idem, ibidem, p. 311)57.  

Richard compreende que o homem acaba e que o Tempo-antagonista é 

quem tudo controla. Sua obsessão em relação a seu inimigo amplia-se tanto, que 

ele não abandonará, até sua morte, o relógio de ouro da marca Elgin. O Tempo 

derrota-o, permanecendo a sua frente até o fim; mesmo vencendo, o vilão não se 

omite, evidenciando que sua presença nunca deixa de ser constante. Mesmo 

fugindo aos padrões considerados convencionais para uma personagem, que é o de 

se assemelhar a uma pessoa, não se pode negar a função de antagonista do Tempo 

dentro do texto. Aliás, para Fernando Segolin (1978, p. 54-55), os novos tipos de 

personagem:  

 
[...] promovem o desvinculamento da personagem da lógica-sintagmática que 
tradicionalmente a caracteriza e tendem para a anulação de sua fisionomia 
funcional, determinam, em consequência, o estranhamento da personagem e 
da própria narrativa. Desse modo, submetida agora não a uma lógica do 
enunciado, apenas respeitada pela enunciação, mas a uma lógica imposta pela 
maneira específica de contar a história, a personagem se desautomatiza em 
relação à personagem tradicional e passa a se revelar, mais do que nunca, 

                                                 
56 “No silêncio do carro, pude ouvir o vivo e metódico tique-taque do relógio. Ao contemplar o 
mostrador, um pensamento grotesco me passou pela mente. Um penny atirado para o alto me 
trouxera a San Diego, em primeiro lugar. Um penny finalmente me afastara do meu amor, meu único 
amor, meu perdido amor” (MATHESON, 1990, p. 281). 
57 “Tudo acabado. As palavras repetiram-se em minha mente, com interminável e angustiante 
consciência do sucedido. Tudo acabado. Elise se fora. Eu a encontrara, mas agora ela estava 
perdida. Tudo acabado. O que eu havia lido nos livros era verdade. Tudo acabado” (idem, ibidem, p. 
281). 
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como um ser comprometido com a linguagem. Ou seja, o que se conta é agora 
sufocado e substituído pelo processo de contar, privilegiando-se o papel do 
sujeito da enunciação ou narrador [...] criando-se, com isto, uma personagem 
nova, em grande parte presa à específica combinatória de vários componentes 
do discurso narrativo.  
 
 

             
Esse Tempo-antagonista é, portanto, do princípio ao fim da narrativa, um ser 

intrinsecamente conectado ao modo como Richard Matheson construiu sua 

narrativa. No enredo de Somewhere in Time, ele é o antagonista principal, condição 

esta constituída e reforçada pela linguagem utilizada por Matheson, e não por meio 

de formas físicas próprias ao homem. Uma personagem destaca-se por ações, que, 

às vezes, assemelham-se as dos homens: 

   
[...] não apenas por sua funcionalidade [...], mas também por sua 
referencialidade, isto é, por sua capacidade de nos remeter, em virtude da 
específica organização de suas ações-funções, a um referente humano, e 
nunca por seu caráter de mera representação do homem (SEGOLIN, 1978, p. 
39).   
 

               
Os oito dias nos quais a narrativa se desenvolve (sendo somente três deles 

em 1896) são permeados e determinados pelo Tempo, podendo suas ações 

destrutivas serem equiparadas as dos seres humanos. Richard é tão dilacerado pela 

derrota, que a escrita de seu diário cessa após seu retorno a 1971, sendo Robert 

Collier, seu irmão, quem acaba por apresentar ao leitor o final trágico. Robert, assim 

como Richard, reconhecia a superioridade do antagonista: “He knew He faced 

imminent death. [...] He was only thrity-six years old, and had to feel betrayed” 

(MATHESON, 2008, p. 314)58.  

Apesar de ter a certeza de que o Tempo estava ali para derrotar Richard, 

Robert via tudo isso como uma injustiça, pois era muito cedo para o irmão partir.Ele 

formula seu pensamento com a finalidade de dar uma explicação racional sobre o 

que aconteceu ao irmão. Para ele, Richard vislumbrou toda essa história para tentar 

fugir do Tempo, da morte que o aterrorizava em 1971. Então, para Robert, há uma 

certa evidência de que Richard pré-programou sua visita a lugares que tinham uma 

forte possibilidade de atuar na derrota do Tempo: tudo o que ele visitou tinha 

resistido à força desse mortal inimigo. Robert racionaliza as atitudes do irmão, 

quando percebe:  
                                                 
58 “Meu irmão sabia que enfrentava a morte iminente. [...] Richard contava apenas trinta e seis anos 
e, certamente, sentiu-se traído” (MATHESON, 1990, p. 282). 
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This election is evident in his manuscript from the beginning when he 
visited the Queen Mary and allowed his consciousness to be permeated by 
feeling what had been.  

When he accidentally came across the Coronado Hotel, the process was 
crystallized. Soon the past came to exist, in his mind, his emotions gravitating 
toward the conviction that things no longer in existence somehow did exist in 
some approachable way.            

Little wonder that his entire being concentrated toward Elise McKenna, a 
perfect symbol of his need to find, at once, escape from the untenable present 
and fulfillment trough love (MATHESON, 2008, p. 314)59. 

    

Robert sempre tenta encontrar uma explicação racional para tudo o que 

aconteceu: o relógio que Richard ganhou de Elise e que foi movido através do 

Tempo deve ter sido comprado em uma loja de produtos antigos. Todavia, apesar de 

esquematizar as atitudes de Richard, compreendidas a partir de seu medo ao estar 

diante do inimigo, Robert cria para o irmão um ambiente onde o Tempo tem uma 

presença fortemente marcada: “[...] set the framed photograph of Elise McKenna on 

the table near him, put the watch in his hand, and saw to it that his Mahler’s 

symphonies were played twenty-four hours a day” (idem, ibidem, p. 316)60.  

As sinfonias de Gustav Mahler também serão essenciais nesse processo de 

passagem da vida para morte, assim como foram essenciais no processo de 

passagem para 1896. São as sinfonias e os objetos eternos sobrepostos à sua vida 

que se finda. Portanto, a foto da atriz, o relógio de algibeira e a Nona Sinfonia de 

Mahler criam esse espaço, onde a marca do Tempo se faz evidente e, ao mesmo 

tempo, destrutiva. Para Richard, aqueles objetos representavam a própria dor da 

lembrança do que foi sua vida em 1896, sendo, pois, uma rememoração de um 

paraíso perdido. Esse ambiente, arranjado por Robert, retoma também a questão do 

tempo mítico, pois é nesse espaço que ocorrerá o ritual de passagem de Richard.  

No que concerne à música de Gustav Mahler, Robert ressalta: “It was not a 

coincidence, I feel, that he died during the playing of the adagio movement from the 

                                                 
59  “Desde o início, tal escolha fica evidente em seus manuscritos, ao visitar o Queen Mary e 
permitir que sua consciência fosse impregnada por sensações do que tinha sido. 

O processo estava cristalizado quando, acidentalmente, ele deparou com o Hotel del 
Coronado. Em pouco, o passado começava a existir em sua imaginação, como uma força viável no 
hotel, e suas emoções gritavam em direção à convicção de que coisas não mais existentes de certa 
forma existiam em algum meio acessível.  

Tampouco é de se admirar que seu ser se concentrasse inteiramente em Elise McKenna, um 
símbolo prefeito de sua necessidade de encontrar, o quanto antes, uma fuga do presente 
insustentável e, ao mesmo tempo, a plenitude através do amor” (MATHESON, 1990, p. 282). 
60 “Coloquei a fotografia emoldurada de Elise McKenna sobre a mesinha perto dele e o relógio em 
sua mão. Também providenciei que suas sinfonias de Mahler fossem tocadas vinte quatro horas por 
dia” (idem, ibidem, p. 284). 
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Ninth Symphony […]” (MATHESON, 2008, p. 316)61. Essa sinfonia, como foi 

ressaltado anteriormente, traz à tona a consciência do compositor sobre a presença 

e a força do Tempo. O escritor Lewis Thomas (1980, p. 164), em seu ensaio Late 

night thought on listening Mahler’s Ninth Symphon, aborda os sentimentos 

provocados pela audição dessa composição:  

 
I cannot listen to Mahler’s Ninth Symphony with anything like the old 
melancholy mixed with the high pleasure I used to take from this music. There 
was a time, not long ago, when what I heard, especially in the final movement, 
was an open acknowledgment of death and at the same time a quiet celebration 
of the tranquility connected to the process. I took this music as a metaphor for 
reassurance, confirming my own strong hunch that the dying of every living 
creature, the most natural of all experiences, has to be a peaceful experience62.    

      
 
 

Assim, a sinfonia de Mahler reaparece na ascensão de Richard para um outro 

plano –  ele não pode mais ficar aqui, visto ter perdido a luta contra o Tempo – 

sendo, como Robert anseia, uma música de ressurreição, já que, morrendo, Richard 

encontrará Elise novamente. Todavia, não se pode esquecer que essa é a última 

sinfonia que Mahler escreveu por completo, sendo sua força motriz sempre 

considerada pelos críticos musicais como uma ode à morte: “ 

 
But always, I have heard this music as solitary, private listener, thinking about 
death. […] I cannot listen to the last movement of Mahler Ninth without the door-
smashing intrusion of a huge new thought: death everywhere, the dying of 
everything, the end of humanity (idem, ibidem, p. 165)63. 

      
 

Quando Robert observa não ter sido uma coincidência a morte de seu irmão 

durante o adágio da Nona, podemos perceber que ele acredita no que ocorrera. 

Outro fato que contribui para essa crença advém do fato de ele ter notado a 

diferença de caligrafia entre as cartas que supostamente foram escritas por Elise e a 

                                                 
61 “Sinto não ter sido mera coincidência o fato de ele haver morrido quando era executado o adágio 
da Nona Sinfonia [...]” (MATHESON, 1990, p. 284). 
62 “Eu não consigo ouvir à Nona Sinfonia de Mahler sem sentir a velha melancolia misturada ao 
grande prazer que eu costumava absorver dessa música. Houve um tempo, não muito distante, que o 
que eu ouvia, especialmente no movimento final, era um amplo conhecimento da morte e, ao mesmo 
tempo, uma calma celebração de tranquilidade conectada ao processo. Eu vejo essa música como 
uma metáfora para a ressurreição, confirmando meu forte pressentimento de que a morte de cada 
criatura viva, a mais natural de todas as experiências, tem de ser uma experiência de paz” (THOMAS, 
1980, p. 164, tradução nossa). 
63 “Mas sempre que ouço esta música, como um ouvinte solitário e particular, penso sobre a morte 
[...]. Eu não consigo ouvir o último movimento de Mahler sem a intromissão de um alarmante e 
grandioso novo pensamento: morte em todo lugar, a morte de todas as coisas, o fim da humanidade” 
(idem, ibidem, p. 165, tradução nossa)     
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letra que Richard sempre usou. Além disso, Robert descobre que Elise e Richard 

estiveram no mesmo lugar em 1953 e que algo modificara a personalidade da atriz 

após uma apresentação em 1896.  

Assim como Richard, Robert quer acreditar na possibilidade de vencer o 

Tempo-antagonista, ainda que momentaneamente:  

 
Want to believe it so much, in fact, that I will never go to that hotel and ask to 
see that register for fear his name would not be written in it. [...] If I could 
convince myself that he really went back and met her. Part of me wants very 
much to believe that it was not a delusion at all. That Richard and Elise were 
together as he said they were (MATHESON, 2008, p. 316)64.          

 

 

É importante assinalar que Robert imprime os matizes de veracidade do texto, 

pois, no momento da morte de Richard, ele busca estabelecer a comunhão do 

presente com o passado, reconstruindo, dessa maneira, o tempo mítico. Sendo o 

responsável pela publicação do diário, com a função de validar o tempo mítico, essa 

personagem garante ao leitor o status de “realidade” da obra: sua emoção em 

recontar a história de seu irmão é transmitida para aquele que lê a narrativa por 

meio da estrutura do próprio diário, o qual relata um determinado tempo da vida de 

alguém. Isso tudo corrobora para a “veracidade” do romance, como observou 

Antonio Candido (2007, p. 65): 

 
No romance, cada traço adquire sentido em função de outro, de tal modo que a 
verossimilhança, o sentido de realidade, depende sob esse aspecto, da 
unificação do fragmentário pela organização do contexto. Esta organização é o 
elemento decisivo da verdade dos seres fictícios, o princípio que lhes infunde 
vida, calor e os faz parecer mais coesos, mais apreensíveis e atuantes do que 
os próprios seres vivos.  

      

O final do enredo já foi anunciado e o Tempo-antagonista vence Richard, 

todavia, Robert quer acreditar na força que o homem tem para vencer seu pior 

inimigo. Para ele, a história criada por Richard serve como um acalento, na medida 

em que mostra a perseverança do homem para lutar contra o Tempo, mesmo 

sabendo que sua batalha está fadada à derrota.       

                                                 
64 “Quero tanto acreditar nisso, que jamais irei àquele hotel pedir para ver aquele livro de registros, 
por temer que seu nome possa não estar inscrito nele. [...] Se eu pudesse convencer-me de que ele 
realmente voltou ao passado e a encontrou [...] uma parte de mim anseia acreditar que não foi 
nenhuma ilusão, afinal. Que Richard e Elise se reuniram, como ele afirmou” (MATHESON, 1990, p. 
285). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Noutras palavras, o autor é obrigado a construir 
uma explicação que não corresponde ao mistério 
da pessoa viva, mas que é uma interpretação 
deste mistério [...] (CANDIDO, 2007, p. 65). 

 
 

Na Mitologia, Cronos (Saturno), Deus da mitologia pré-helênica, devorava 

seus filhos com intuito de não perder sua soberania, pois havia uma profecia que 

dizia que um dos seus filhos lhe tiraria do posto de rei dos deuses por ele ocupado. 

Com intenção de que seu tempo de reinado fosse eterno, Cronos devorou diversos 

filhos seus, mas Réia, sua esposa, conseguiu salvar uma das crianças, Zeus, que foi 

criado na ilha de Creta para, depois de adulto, retornar e matar seu pai.  

Essa história mitológica aproxima-se de Somewhere in Time, de Richard 

Matheson, no sentido de que o protagonista, Richard Collier, faz todo o possível 

para evitar que o tempo siga seu curso normal. Tanto Cronos, quanto Richard, 

relutam em aceitar as decisões que o tempo traz para a vida de ambos. 

Os relatos sobre a história de Cronos são antigos, contudo, essa temática do 

homem lutando contra o tempo que se esgota é uma questão frequente dentro dos 

enredos da Literatura Universal. Segundo Mendilow (1972, p. 7), há, a partir do 

século XX, uma obsessão da ficção pelo tempo, porque: 

 
O homem, antigamente, acreditava que havia uma estrutura simétrica que 
sustinha um universo estável em uma série regular de relações. Uma ordem 
cósmica envolvia Deus, o homem e o animal, os reinos vegetal e mineral, em 
graus e ordem de uma hierarquia que estendia-se ao fluidos, aos elementos e 
as estrelas em seus cursos. [...] Esta unidade harmônica baseada em 
princípios impostos divinamente completava o perfeito círculo fechado do 
universo e oferecia um segundo lugar de descanso para a alma inquieta.  

      

 

Se, como Mendillow afirma, antes o homem enxergava a vida como uma 

unidade harmônica, no século XX, houve uma mudança de perspectiva de vida e de 

conhecimento de mundo que direcionara o pensamento do homem para a questão 

temporal. E os autores de ficção foram os que analisaram, com afinco, essa relação 

homem-tempo, produzindo obras que apresentam o homem como um ser 

impregnado pelo próprio tempo. 
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Romances como Tristam Shandy (1759), de Lawrence Sterne, The sense of 

the past (1917), de Henry James, ou Orlando (1928), de Virginia Woolf, são tidos 

como clássicos da Literatura que abordam os problemas da humanidade em relação 

ao curso do tempo. Essa temática tão constante nos romances modernos se iniciou 

porque:  

 
[...] nossa época tem visto a conquista do espaço pelo tempo. Os quatros 
cantos do mundo uniram-se, e alcançá-los se tornou mais fácil ou rápido, como 
também mais comum. Houve um aumento considerável no número de pessoas 
que viajam, seja para encontrar alívio para o tédio ou asilo contra a 
perseguição e a morte [...]. O consequente senso de mudança e a abundância 
de incidentes relacionadas com a duração do tempo estão intimamente ligados 
com o senso de Tempo (MENDILOW, 1972, p. 11).           
 
 

 
Foi esse senso de Tempo que Richard Matheson construiu dentro de seu 

romance. Richard viaja com o intuito de fugir da morte, do tempo que se esgota; no 

entanto, percebe-se, por meio do jogo textual criado por Matheson, que essa 

personagem tem, por antagonista, o próprio Tempo, que, nessa análise, foi 

designado, diversas vezes, pela expressão “Tempo-antagonista”.  

A riqueza do texto decorre dessa criação, que se insere entre os gêneros 

Fantasy e Ficção Científica e cuja construção da personagem Tempo ocorre de um 

modo diferente por distanciar-se da figura humana, sem perder a predicação 

referente às ações do homem. Para Fernando Segolin (1978, p. 23), um texto 

literário bem escrito tem, como base fundamental, essa disparidade com a realidade, 

pois “[...] o romance é entendido não como uma tentativa de reprodução mimética do 

homem, através da imitação de suas ações e/ou paixões e sentimentos, mas como 

uma atividade tendente a explicitar sua situação no mundo”. Com a conversão da 

categoria narrativa tempo em personagem dentro do enredo de Somewhere in Time, 

verifica-se a tentativa de observar e analisar como o homem se porta diante da 

morte iminente e como ele percebe o Tempo como seu antagonista.  

Para compreender a função do Tempo como antagonista principal desse 

romance, é preciso notar que nenhum outro personagem impõe problemas e 

tristezas na vida de Richard. Pensar na personagem como cópia fiel do homem é 

negar o próprio romance, porque a personagem é um ser fictício, conforme apontou 

Antonio Candido (2007, p. 69). Outro ponto de destaque diz respeito à função do 

Tempo dentro do romance: é esse antagonista que inicia a intriga do romance (a 
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personagem luta contra o Tempo, pois sabe que morrerá de câncer); e é o Tempo 

também que está presente na resolução da luta de Richard, saindo o antagonista 

vencedor dessa batalha. Sem o Tempo como antagonista, o enredo não tem 

sustentação, pois, como Candido (2007, p. 75) observou:   

 
Poderíamos, então, dizer que a personagem não depende apenas, nem 
sobretudo, da relação de origem com a vida, com modelos propostos pela 
observação [...] Depende, antes de mais nada, da função que exerce na 
estrutura do romance, de modo a concluirmos que é mais um problema de 
organização interna que de equivalência a realidade exterior.  

    

Com essa observação, verifica-se que a construção do enredo por Matheson 

é coerente com o mundo mágico que ele quis criar. Toda a elaboração do romance 

não explicita que o Tempo seja antagonista, mas essa sua função é sugerida e 

comprovada dentro da narrativa. E, apesar de o autor introduzir, na obra, outras 

personagens antagonistas que, de fato, são humanos (destaque para William 

Robinson e para Sra. McKenna), percebe-se que o Tempo é o real antagonista de 

Richard, sendo suas ações responsáveis pelo desenrolar da narrativa e sua 

presença sentida por meio de objetos que compõem a ambientação do romance. 

O sucesso do romance e de sua adaptação para o cinema é reflexo da 

compreensão da estrutura romanesca por parte de Richard Matheson, uma vez que, 

o escritor falha quando transcreve fielmente a realidade, pois, “na medida em que 

quiser ser igual à realidade, o romance será um fracasso; a necessidade de 

selecionar afasta dela e leva o romancista a criar um mundo próprio, acima e além 

da ilusão de fidelidade (idem, ibidem, p. 67). 

Além da criação desse mundo à parte, Richard Matheson reflete sobre a 

situação do homem no mundo, o que faz de Somehwere in time um romance único 

dentro da década de 1970. A leitura transporta o leitor para um mundo imaginativo 

permeado de romance e aventuras vivenciados por Richard Collier, fazendo-o refletir 

sobre a questão central do romance – o fato de o tempo ser inimigo não, somente, 

de Richard Collier, mas, também, de toda a humanidade – para a vida real.   
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Edição de 1975 
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ANEXO E 
 

 
Cartaz da peça “O pequeno ministro” 

 

 

 
Maude Adams (sentada à direita), durante a encenação da peça The little minister.  
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ANEXO F 
 

 
Cartaz da peça, constando somente  

a foto da protagonista. 
 
 
 

 
Durante a mesma peça, como Babbie.  
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Marilyn Monroe no Hotel del Coronado. 

Foto inserida no site oficial do hotel. 
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