Diante da vasta fortuna crftica sobre a obra machadiana, cabem
algumas perguntas: "Ainda resta algo a ser dito sobre ela, sem que se
corra 0 risco de ser enfadonho e/ ou repetitivo?". "0 que torna a escrita
machadiana tao provocativa e atemporal?" Segundo Luiz Costa Lima,
Machado desenvolveu uma escrita palimpsestica, ou seja, urn texto que
possui varias "camadas" que resistem as "escavac;oes" de seus leitores e
crfticos. Tal escrita se oferece como urn enigma aos estudiosos. Muitos,
acreditando terem atingido a "chave do misterio", atribuem a ela diversos rotulos: pessimista, niilista, psicologizante ... Obcecados em encontrar "0 fio de Ariadne", deixam escapar as multiplas possibilidades de
interpretac;ao que saD oferecidas ao leitor neste "texto labirfntico", cuja
safda se multiplica num instigante jogo de espelhos. Eis porque nao e tao
simples "classificar" Machado e sua obra dentro da Historia da Literatura Brasileira. Ao estudarmos os chamados estilos de epoca, percebemos que ele foi classificado como urn escritor cuja obra dividiu-se em
duas fases: romantica e realista. Curioso e notar que, em muitas de suas
obras, Machado vai ironizar algumas caracterfsticas de ambas as escolas. Enquanto crftico literario, 0 escritor fez questao de deixar clara sua
posic;ao de que os escritores brasileiros poderiam buscar uma independencia literaria sem com isso fechar-se em tematicas que funcionassem
como "verdades absolutas". Foi 0 que acabou acontecendo com 0 Romantismo, movimento obcecado em encontrar as "cores do pafs", com 0
Realismo, preocupado em condenar 0 que de mal havia na nossa sociedade, e com 0 Naturalismo, interessado em aproximar a Literatura dos
experimentos cientfficos. Machado, ao reconhecer a verdade como naoloda, ou seja, ao reconhecer que nao e possfvel apreendermos a realidade
em sua totalidade, foi "govern ado por urn pluralismo que resulta do reconhecimento do sentido de unidade da criac;ao artfstica, de que os estilos sucessivos (...) saD todos validos e atuantes, des de que 0 artista saiba
colher de cada urn 0 ensinamento e a experiencia de senti do permanente"

(CANDIDO, Antonio e CASTELLO, Jose Aderaldo in : Presenra da
Literatura Brasileira, v.l, p. 299).
Nos anos 70, do seculo XIX, Machado de Assis, em Notfcia da
atualliteratura brasileira: Instinto de Nacionalidade, ja nos mostrava
o quao proffcuo era 0 seu projeto literario, bem como a importancia de
analisa-lo sem cair no lugar-comum da "rotula~ao": "Nao ha duvida que
uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, deve principalmente
alimentar-se dos assuntos que the oferece a sua regiao; mas nao estabeleramos doutrinas tao absolutas que a empobreram (grifo meu). 0 que
se deve exigir do escritor antes de tudo, e certo senti men to fntimo que 0
tome homem do seu tempo e do seu pafs, ainda quando trate de assuntos
remotos no tempo e no espa~o." (obra citada, p.304) POl' tudo isto, as
provoca~6es machadianas permanecem desafiando nosso pens amen to, a
medida que novas "camadas" emergem, exigindo que tentemos respondelas a altura.

o melhor escrito deve parecer-se com a vida.
e a vida e, muitas vezes, urn trocadilho ordim1rio.
(Machado de Assis, A Semana: 28 de outubro de 1894)

o ana e 1895.0 dia, 12 de maio. Na cronica de A Semana, escreve Machado de Assis:
No meio dos problemas que nos assoberbam e das paix6es que nos
agitam, era talvez ocasiao de falar da escritura fonetica. 0 fonetismo e
urn calmante. Ha quem 0 defenda convencidamente, mas ninguem se
apaixona a tal ponto, que chegue a perder as estribeiras. E urn princlpio
em flor, uma aurora, urn esbo<;o que se com pIe tara algum dia, daqui a
urn seculo, ou antes. A Academia Francesa, bastilha ortografica, ruira
com estrondo; os direitos do som, como os do homem, serao proclamados a todo 0 universo. A revolu<;ao estara feita. A tuberculose continuara a matar, mas os remedios virao dafannacia. Talvez haja urn perfodo
de transi<;ao e luta, em que as escolas se definam s6 pelo nome; e a
farmacia e a pharmacia defendam 0 valor de suas drogas pela tabuleta.
Ph contraf.

Pela previsao de Machado, 0 fonetismo se completaria em "urn
seculo, ou antes". Foi antes: levou 48 anos No Brasil, as controversias
sobre as variedades de ortografia so terminaram (em termos) quando da
aprova~ao pela Academia Brasileira de Letras das Instruf;oes para a
Organizarao do Vocabulario Ortograjico da Ungua Portuguesa, que
tomavam pOl'base 0 Vocabulario Ortograjico da Ungua Portuguesa da
Academia das Ciencias de Lisboa, edi~ao de 1940. A sessao ocorreu no
dia 12 de agosto de 1943, e a aprova~ao se deu pOI'unanimidade.
Dizemos que terminaram (oficialmente) porque cumpriam 0 que
determinava 0 decreto-Iei n" 292, de 23 de fevereiro de 1938, atribuindo
a Academia a autoridade sobre a questao ortografica e estabelecendo urn
I Este texto toma por base urn trecho do capItulo "IntervenC;6esMetalingLifsticas",de
meu livro Alas da Academia Brasileira de Leu·as. Esta versao incorpora novas informac;6es, aumenta as referencias a cr6nicas de Machado e pormenoriza os dados
concernentes as propostas de sistematizac;ao ortogrMica votadas pela Academia no

ana de 1907.

