
A ESTRUTURA DESMONTADA71 

Giselda Medeiros 

0 Governo do Estado do Ceara e a Secretaria de Cultura, em par
ceria com as Edi~6es UFC, redimensionando sua polftica de renova~ao 
do patrim6nio cultural do nosso estado, vem de publicar, atraves da 
Cole~ao Nossa Cultura, serie Luz do Ceara, a 2a edi~ao de A Estrutura 
Desmontada, ensaio crftico do academico F. S. Nascimento. 

Essa atitude incomensuravelmente louvavel da polftica de nossos 
governantes i~a-nos a esperan~a de que ha uma luz a brilhar no tUne! 
da editora~ao publica cearense. E que, n6s, os escritores, ja podemos 
vislumbrar dias ferteis para as nossas cria~6es literarias. 

Atitudes tais do Governador Cid Ferreira Gomes e de seu Secreta
rio de Cultura Auto Filho merecem nosso aplauso eo reconhecimento 
do publico ledor. 

SENHORAS E SENHORES 
Prezado amigo F. S. Nascimento 

Apresentar A Estrutura Desmontada, em sua segunda edi~ao, 
e para mim tarefa honrosa, ao mesmo tempo que diffcil. Ter sido meu 
nome escolhido pelo autor para esta incumbencia envaideceu-me. No 
entanto, o como atingir as expectativas causou-me assombro, par
quanta sou apenas uma discfpula de Erato e Polfmnia . Desse modo, 
querido escritor, somas dais mundos paralelos: eu persigo ilus6es que 
se perdem ou se modificam na voracidade do tempo, como incansavel 
semeadora de sonhos, que teima em desenhar esperan~as nas alvas 
flmbrias de cada manha. E v6s, caro escritor, avivais cores e luzes que 
nao morrem, porque eternizadas sob o vosso cinzel de crftico con
sagrado. Ambos nos ligamos por caminhos distintos ao nosso fazer 

71 Texto de apresenta~ao do livro A Estrutura Desmontada (2• edic;ao), do Academico F. S. Nas
cimento, no Centro Cultural OBOt. 
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litera rio. Contudo, nao deixamos de ser autenticos, pois "nenhuma 
beleza esgota a multi pia fecundidade da arte" . 

Diante disso, e que me encorajei e aqui vim para falar-vos com o 
corac;ao, com a alma genuflexa diante de dois nomes notaveis: Durval 
Aires, autor das novelas "Barra da Solidao" e "Os Amigos do Gover
nader"; e F. S. Nascimento, autor de "A Estrutura Desmontada". 

0 critico mineiro Fabio Lucas, em se reportando a 1 a edic;ao de 
"A Estrutura Desmontada 11

, assim se pronunciou: 11 0 que pretendeu 
F. S. Nascimento com essa obra foi proceder a uma organizada inves
tigac;ao intrinseca de duas 'novelas-reportagens', de Durval Aires, Os 
Amigos do Governador e Barra da So/idao, procurando ilumina-las de 
todos os lados, no encalc;o dum modelo critico integral. Tanto quanto 
possivel, isentou-se de juizos de valor, principalmente de juizos previos 
que maculam o pronunciamento critico de subjetivismo e arbitrio". 

Realmente, F. S. Nascimento, com a destreza da palavra e a segu
ranc;a nos raciocinios, comec;a a virar e a revirar as estruturas narrati
vas das novelas citadas, desmontando-lhes as partes como se fossem 
pedras de um genial quebra-cabec;a para oferece-las ao leitor, a quem 
cabera a func;ao, quase ludica, de reconstituic;ao do todo. 

E, assim, o autor delineia o seu trabalho: "[ ... ] comec;amos por 
questionar o problema do enredo, argumento ou assunto, dai evoluin
do, ingressivamente, ate chegar aos enfoques da unidade vocabular, da 
estrutura verbal e das peculiaridades estilisticas, estagios em que, sob 
o ponto de vista formal, repousa a individualidade da criac;ao litera ria II. 

Desse modo, na introduc;ao do ensaio, o autor, fundamentado em 
extensa lista de criticos nacionais e internacionais, constr6i uma inovada 
avaliac;ao estetica da obra de Durval Aires, com alentado depoimento 
te6rico acerca da essencia da narrativa, sempre se assenhoreando de 
que "criticar e rasgar novos horizontes de compreensao II. 

As atitudes das personagens, bem como seu padrao, aspirac;oes, 
visao de mundo, tudo e submetido a profunda estudo, visando-se vis
lumbrar o controvertido interior da criatura humana, na pele de per
sonagens que se chocam e se entrelac;am no universo imaginative da 
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fie<;ao de Durval Aires. Tambem as muta<;6es temporais sao meticulo

samente examinadas pelo critico, sob uma tecnica incomum e ousada 

em sua execu<;ao estrutural. 

0 instrumental linguistico, o poder gradativo das perifrases, as 

peculiaridades da sintaxe fracionada, a estrutura ritmica da frase e 

o dialogo comp6em as partes finais do estudo de F. S. Nascimento. 

Ressaltem-se a polidez do critico, o cuidado com a linguagem, uma 

vez que o critico deve buscar atingir a alma do livro com responsabili

dade, com a convic<;ao de que deve ser franco, sem cometer injusti<;as, 

nem cair no falso caminho da bajula<;ao. Vejamos o que diz Machado 

de Assis a esse respeito: "[ ... ] eis o melhor meio de convencer, nao ha 

outro que seja tao eficaz. Sea delicadeza das maneiras e um dever de 

todo homem que vive entre homens, com mais razao e um dever do 

critico, e o critico deve ser delicado por excelencia. Como a sua obri

ga<;ao e dizer a verdade, e dize-la ao que ha de mais suscetivel neste 

mundo, que e a vaidade dos escritores, cumpre-lhe, a ele sobretudo, 

nao esquecer nunca esse dever. De outro modo, o critico passara o 

limite da discussao literaria, para cair no terrene das quest6es pessoais 

[ ... ]". 0 ensaista e ficcionista mineiro Rui Mourao, tambem, adverte: 

"A obra e uma estrutura objetiva, uma entidade que se classifica entre 

os viventes de natureza litera ria e, para sua compreensao, s6 devemos 

partir de um ponto de vista linguistico, estilistico e literario" . 

Ao concluir seu ensaio critico, F. S. Nascimento enfatiza com pro

priedade: "0 que norteou a presente analise foi, sobretudo, o pro

p6sito de verificar a funcionalidade do mundo novelfstico de Durval 

Aires, identificar-lhe as pe<;as determinadoras de seu equilibria inter
no e desvendar-lhe as particularidades mais intimas de sua realidade 

construida de formas simb61icas" . 

SENHORAS e SENHORES 

F. S. Nascimento, esse homem simples, porque simples e bela e 
toda obra maior da natureza, nasceu em Pernambuco. Ao vir para o 
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Ceara, radicou-se em erato, onde estudou e diplomou-se. Fez parte 

do Gremio Literario e Cfvico Jose de Alencar, epoca em que se iniciou 

nas lides jornalfsticas. No peri6dico A Classe, do qual foi redator-se

cretario, passou a editar seus artigos, sonetos em decassflabos e ate 

poemas em versos livres. 

Em 1953, juntamente com Florival Matos, lan<;ou a revista A Pro
vincia, prestando, desse modo, sua homenagem a cidade do erato, 

que comemorava, naquela data, seu primeiro centenario . Transferin

do-se para Fortaleza, deu prosseguimento as lides de redator, publi

cando no jornal 0 Povo artigos e reportagens de cunho literario. Foi 

Diretor da lmprensa Universitaria e da Divisao de lntercambio Cultural. 

Com a publica<;ao, em 1972, de A Estrutura Desmontada, que 

alcan<;ou grande repercussao no meio cultural de Fortaleza, obteve a 

indica<;ao de seu nome para a Academia Cearense de Letras, cuja elei

<;ao se deu em 1973, passando a ocupar a cadeira numero 38. 

Figura de distin<;ao nacional como um dos mais importantes crf

ticos literarios do Ceara, F. S. Nascimento publicou : A Estrutura Des

montada- 1 a edi<;ao- (1972); Tres Momentos da Fic<;ao Menor (1981 ); 

0 Quadrilatero da Seca (1988); Apologia de Augusto dos Anjos e Ou
tros Estudos (1990); Teoria da Versifica<;ao Moderna (1995); Prafbas do 
Caufpe e Cia Bezerra de Menezes (1997); Hist6ria Polftica de Juazeiro e 
Crato: Lampejos Politicos e Culturais (1998); Martires da Religiosidade 
Popular (2000); Fundamentos do Nordeste Agrario (2003); Diretrizes 
da Linguagem Poetica (2005) e, agora, a segunda edi<;ao de A Estru
tura Desmontada. 

SENHORAS E SENHORES 

0 fil6sofo alemao Karl Jaspers, ao iniciar uma homenagem a Max 

Weber, assim se manifestou: "A maneira de honrar a um grande ho
mem esta em apropriar-se de sua obra e tentar trabalhar em suas 
ideias para prosseguir a realiza<;ao, que ele tornou possfvel, de cada 

uma de suas distintas partes". 
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Seguindo o raciocfnio do conceituado fil6sofo, senhoras e senho

res, tenho a satisfa\aO de vos dizer: eis aqui um grande homem - F. 
S. Nascimento- a quem honramos. Eis aqui sua obra, merecedora de 

nossa reverencia e de nosso aplauso! 
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