
 

 
 

PSSICA, DE EDYR AUGUSTO: AMAZÔNIA LAISSE-FAIRE OU O RETORNO 

AO INFERNO VERDE? 

 

Alex Moreira (UFPA)1 

 
Resumo: Uma adolescente de 14 anos, após ter a intimidade exposta em um vídeo que circulou 

por celulares é expulsa de casa pelos pais e acaba sendo conduzida a uma trama vertiginosa de 

violências, as quais listam-se: abuso e prostituição infantil, narcotráfico, tráfico humano, 

corrupção política e policial e miséria social. Ao drama de Janalice, conectam-se o de Manoel 

Coutinho, imigrante angolano, que busca vingar a morte da jovem esposa assinada por “ratos-

d’água”, e o de Préa, garoto que após o assassinato do pai assume a liderança de um bando 

criminoso no Marajó (PA). A violência desenfreada narrada na obra pode levar o leitor mais 

incauto a inferir que a Amazônia é uma região infernal, primitiva, bárbara e incivilizada; cujo 

paradigma em torno das narrativas amazônicas se estabelece com Euclides da Cunha (1866-1909) 

nos escritos ensaísticos de À margem da história (1909) e que posteriormente passaram a 

integram a coletânea Um paraíso perdido: ensaios amazônicos (1976). Contudo, a história da 

região, desde a chegada dos primeiros europeus até os dias atuais, está marcada pelo assédio, 

principalmente, do capital. Com efeito, vista a partir do ponto de vista rentável, a Amazônia possui 

uma trajetória de perdas e danos (LOUREIRO, 2002) regida pelos mandos e desmandos do 

liberalismo econômico; o qual determina o destino da região a partir de ideias que desconsideram 

as especificidades dos habitantes da floresta tropical. Diante disso, o presente trabalho tem por 

objetivo expor como o enredo do romance de Edyr Augusto, Pssica (2015), está estruturalmente 

organizado no intuito de evidenciar a ligação entre os problemas individuais das personagens e 

os problemas históricos da Amazônia. Pois, a progressão da ação narrativa e do conflito dramático 

do romance acompanham a ampliação do espaço que parte do restrito, especificamente, a cidade 

de Belém, passando por Breves, Soure e Muaná (na ilha do Marajó), indo em direção à Pan-

Amazônia, precisamente, a cidade de Caiena, capital da Guiana Francesa. 

Palavras-chave: Pssica; Edyr Augusto; Amazônia; Literatura brasileira contemporânea.  

 

Introdução 

 O enredo de Pssica (2015), de Edyr Augusto2, expressão cujo sentido usado pela 

população paraense significa má-sorte, azar ou desejar agouro a uma outra pessoa, 

apresenta a seguinte trama narrativa: uma adolescente de 14 anos, após ter a intimidade 

exposta em um vídeo que circulou por celulares, é expulsa de casa pelos pais e acaba 

sendo conduzida a uma trama vertiginosa de violências, as quais listam-se: abuso e 

prostituição infantil, narcotráfico, tráfico humano, corrupção política e policial e quadro 

crônico de marginalização social. Ao drama da protagonista Janalice conectam-se o de 

Manoel Coutinho ou “Portuga”, imigrante angolano, que após um trágico assalto busca 

                                                           
1Doutorando em Letras (UFPA/PPGL), Mestre em Letras – Estudos Literários (UFPA). Contato: 

alex.smoreira15@gmail.com. 
2O Edyr Augusto nasceu e vive em Belém. O escritor já atuou como radialista, redator publicitário, autor 

de jingles e professor de jornalismo. São de sua autoria os romances: Os Éguas (1998), Moscow (2001), 

Casa de caba (2004), Selva concreta (2014) e Pssica (2015) e o livro de contos Um sol para cada um 

(2008). Algumas de suas obras foram traduzidas para o francês, inglês, inglês e espanhol. Em 2015, recebeu 

o prêmio Caméléon de melhor romance, na Université Jean Moulin Lyon 3, em Paris.  
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vingar a morte da jovem esposa assassinada por “ratos-d’água”, e o de Préa, garoto que 

assume a liderança de um bando criminoso na ilha de Marajó, depois de ter o pai 

brutalmente assassinado. Tanto Portuga, quanto Préa apaixonam-se à primeira vista por 

Janalice e violentamente empreendem esforços para livrá-la de uma rede de exploração 

sexual e de escravidão. 

  Quanto à construção do enredo do romance de Edyr Augusto, a obra está 

estruturalmente organizada no intuito de evidenciar a ligação entre os problemas 

individuais das personagens e os problemas históricos da Amazônia. Com efeito, a 

progressão da ação narrativa e do conflito dramático acompanham a ampliação do espaço 

que parte do restrito, especificamente, a cidade de Belém, passando por Breves, Soure e 

Muaná (na ilha do Marajó), indo em direção à Pan-Amazônia, precisamente, a cidade de 

Caiena, capital da Guiana Francesa. No romance tem-se a elaboração de uma dada 

realidade a partir de um ponto de vista que vislumbra a Amazônia como um espaço de 

conflitos, acentuando as diferenças entre as individualidades e a força inexorável do 

neoliberalismo. Desse cenário emerge parte das tensões existentes na sociedade brasileira 

contemporânea (tensões econômicas, de classe, de gênero, étnicas, de relações 

internacionais, etc.). Dado que recai sobre a questão da representação literária, conceito, 

que 

abrange desde a mimese até a representação política. Nada mais 

apropriado para os estudos que analisam o dado político no discurso 

literário e esse próprio discurso como ato político. O problema da 

representação apresenta-se como núcleo de problematizações como o 

conceito de literatura e o papel da literatura; a questão da alteridade; a 

violência brutal como elemento recorrente nas narrativas 

contemporâneas; a representação de grupos marginais (a mulher, o 

pobre, o negro, o bandido, o idoso, o louco) na literatura atual. Neste 

último caso, explora-se o duplo sentido mencionado: representação no 

texto (o marginal como narrador ou personagem); representação pelo 

texto (o autor como representante autorizado do seu grupo) (NUTO, 

2008, p. 184 [grifos do autor]).  

 

O conceito de literatura, intrínseco em Pssica, parte de uma visão de mundo 

contrária a qualquer forma de idealização e sacralização da própria literatura. Atualmente, 

a noção de literatura envolve um campo discursivo heterogêneo, o qual inclui gêneros 

híbridos, difíceis de classificar, cujo caráter testemunhal predomina como traço de 

composição. Vale frisar que o entrelaçamento de ficção e de confissão não é recente, a 
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novidade está no “surgimento de novas vozes autorais marginais procurando se afirmar 

como produtores de discurso literário” (NUTO, 2008, p. 184-185). 

Amazônia laissez-faire 

 Assinala-se que a história da região amazônica, desde a chegada dos primeiros 

europeus até os dias atuais, está marcada pelo assédio, principalmente, do capital. Com 

efeito, vista a partir do posto de vista rentável, a Amazônia possui uma trajetória de perdas 

e danos (LOUREIRO, 2002) regida pelos mandos e desmandos do liberalismo 

econômico; o qual determina o destino da região a partir de ideias que desconsideram as 

especificidades dos habitantes da floresta tropical. Não obstante, os projetos 

desenvolvimentistas, orquestrados pelos interesses do liberalismo e do neoliberalismo, 

têm afetado sobretudo as comunidades tradicionais, deslocando-as de seus espaços de 

convivências, de suas tradições e da sua história.  Esse deslocamento tem como 

consequência o surgimento e a intensificação de um grande número de contradições 

locais, gerando mais perdas e danos à Amazônia.  

De acordo com Ana Pizarro, no livro Amazônia: as vozes do rio (2012), o 

discurso racionalista europeu condicionou à Amazônia a três imagens: a fantasiosa (com 

monstros, canibais, amazonas, etc.); a demoníaca (na qual o mal se faz presente na selva) 

e a de tesouro a ser explorado (isto é, uma fonte de lucro e riquezas).  Este último discurso 

motivou a exploração dos recursos naturais da floresta, tornando-a a maior produtora e 

exportadora de matéria-prima para as indústrias nacionais e estrangeiras. Contudo, 

recentemente, a exploração do grande vale desenvolve-se de forma mais desenfreada. 

Seja como fonte de ouro, como em Serra Pelada, que serviu para pagar 

parte da dívida nacional, deixando na região apenas as reproduções das 

fotográficas que percorreram o mundo, mostrando a condição 

subumana do trabalho de homens no garimpo; seja como geradora de 

energia elétrica para exportar para outras regiões do Brasil e para os 

grandes projetos, que a consomem a preços subsidiados, enquanto o 

morador da região paga pela mesma energia um preço bem mais 

elevado; seja como última fronteira econômica para a qual milhões de 

brasileiros têm acorrido nas últimas décadas, com vistas a fugirem da 

persistente crise econômica do país, buscando na Amazônia um destino 

melhor (o que, infelizmente, poucos encontram) (LOUREIRO, 2002, p. 

107). 

 

As tentativas de modernização, por meio da industrialização da região – a qual 

preteritamente foi concebida como primitiva, incivilizada e bárbara – têm causado mais 

contradições; pois são poucos os que conseguem ascender socialmente. Soma-se a isso, a 
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política crônica de abandono do Estado às classes mais pobres, transformando a 

Amazônia desde as últimas décadas do século XIX em um espaço onde confluem os 

conflitos pela terra, a miséria urbana e rural, o desperdício de recursos naturais, a 

violência contra as comunidades indígenas, a poluição ambiental, o império do 

narcotráfico, o avanço predatório do agronegócio, etc. 

Em A invenção da Amazônia (1994), Neide Gondim estabelece a máxima na 

qual a Amazônia não foi descoberta e muito menos construída; na verdade, trata-se de 

uma invenção que envolve a historiografia grego-romana, a mitologia indiana, o 

imaginário medieval e parte da mentalidade expansionista-mercantilista europeia, cujos 

discursos sustentavam a dominação e a exploração da grande floresta. Além desses dados, 

pode-se incluir nesse bojo da invenção das terras do novo mundo, a ficção literária. 

Notoriamente, sabe-se que o gênero romance, ao longo dos séculos XVIII e XIX, será um 

dos principais divulgadores da ficção; assim como, será também um importante veículo 

de divulgação de valores e ideias.  

Os dados mencionados anteriormente corroboraram em minha compreensão do 

romance de Edyr Augusto, levando-me a considerar a personagem Janalice como um 

símbolo representativo da história da Amazônia, pois, tanto a personagem quanto a região 

foram desgrenhadas, amassadas, espancadas, violadas e prostituídas pelo capital 

cumprindo o laissez-faire3 (deixar fazer) do neoliberalismo econômico (contudo, essa 

discussão precisa ser desenvolvida em outro momento). Os fatos que me conduziram a 

esse entendimento foram a própria tessitura do romance e a lição do eterno mestre 

Antonio Candido, para o qual a leitura da obra literária deve ser dialogicamente íntegra, 

fundindo texto e contexto. Com efeito, o que não falta é contexto à urdidura de Pssica.  

Romance policial contemporâneo e ficção amazônica em Pssica 

 1) Começo apontando as primeiras considerações acerca do livro feitas em blogs 

e as críticas publicadas em periódicos, as quais filiam o livro de Edyr Augusto ao romance 

                                                           
3 A expressão de origem francesa laissez-faire está diretamente relacionada ao liberalismo econômico, cuja 

ideia central apregoa a liberdade do mercado financeiro longe de interferências governamentais. O termo é 

um desmembramento do provérbio francês laissez faire, laissez aller, laissez passer, significando em 

português: “deixar fazer, deixar ir e deixar passar”. De acordo com E. D. Peters o neoliberalismo é baseado 

na liberdade e na propriedade privada de indivíduos que procuram maximizar suas preferências. Isto é, 

Peters considera que, no neoliberalismo, “a liberdade individual é sinônimo de liberdade econômica, porque 

dela decorre todo o resto” (PAULANI, 1999, p.  123). Contudo, nesse ponto mora o perigo: o 

neoliberalismo cria máscaras para a abertura econômica sem limites, a defesa do Estado mínimo, a 

desregulamentação, etc., desprezando valores humanos universais e consolidando a inexorabilidade da 

sociedade de mercado.  
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policial contemporâneo – enquadramento corretíssimo4 – e a aproximam da ficção 

brutalista de Rubem Fonseca, sobretudo porque o livro de Edyr Augusto possui uma 

escrita de ritmo frenético e ágil, os diálogos das personagens estão fundidos ao ato 

enunciativo do narrador e ao discurso indireto livre, e a verossimilhança da narrativa é 

mantida pelo uso dos traços linguísticos das localidades por onde transitam os 

protagonistas e pelo abuso das paixões, do sexo e da violência (o sangue humano jorra 

aos borbotões nas páginas do livro): 

Já passava das duas da manhã quando, silenciosamente, amarraram a 

rabeta em um toco e chegaram ao Portuga. Pitico bateu na porta. Seu 

irmão, Índio, ficou atrás. Uma mulher perguntou quem era. Tô 

precisando de um quilo de açúcar, comadre! É madrugada, tá fechado! 

Por favor, é uma emergência! Abriu uma fresta. Entraram com tudo. 

Cala a boca e dá o serviço! Manoel! Ela grita e leva uma coronhada que 

lhe abre um rasgo no supercílio. Do segundo andar, um tiro. Índio grita 

e caí. O filho da puta me acertou, caralho! Puta que pariu, vaza, vaza, 

porra! Eles atiram na direção da escada enquanto Preá carrega Índio e 

Pitico carrega a mulher como escudo. Saem correndo. Mais tiros no seu 

encalço. Na rabeta, ao largo, Índio geme, estrebuchando. Pitico o 

abraça. Mano, tu não vai morrer. Não vou deixar. O filho da puta me 

acertou! Olha o rombo. Isso foi fuzil! Índio foi se engasgando com 

sangue e tombou. Mano, não morre! E agora, meu Deus?! Vou voltar 

pra matar esse desgraçado. E tu, mulher, tu vai morrer. Vai morrer 

devagar como meu mano morreu. Tu vai sofrer. Não faz isso, não. Não 

me mata, pelo amor de Deus! Preá, dá aí esse terçado. Não faz maldade, 

não. Não me mata, por favor. Pitico desfere um golpe e decepa a mão. 

Ela grita, se curva, tenta se jogar da rabeta. Pitico não deixa. Vai morrer, 

filha da puta, sofrendo. Agora ele corta o pé. Ela grita. Vai, Preá. Tá 

gelado, porra? Vamos, caralho! Sem paciência, ele enfia o terçado no 

bucho da mulher, que já não se mexe. E a decapita em uns cinco golpes. 

Joga fora a cabeça. O corpo. Está todo ensanguentado. Senta na proa e 

fica assim até voltarem. Preá, o Portuga vem aí atrás da gente. Vaza, 

some por uns tempos. Eu me cuido. Quero que ele venha porque eu vou 

me vingar (AUGUSTO, 2015, p. 13-14). 

 

Acerca da técnica ficcional da obra, observo em partes sua filiação à ficção 

desenvolvida no Brasil durante as décadas de 1960 e 1970; conforme o ensaio A nova 

narrativa, de Antonio Candido, o desdobramento das fronteiras em alguns gêneros 

literários torna-os indefiníveis, os quais incorporaram “técnicas e linguagens nunca 

dantes imaginadas dentro de suas fronteiras” (CANDIDO, 1989, p. 209), resultando em:  

... romances que mais parecem reportagens; contos que não se 

distinguem de poemas ou crônicas, semeados de sinais e 

fotomontagens; autobiografias com tonalidade e técnica de romance; 

                                                           
4 Ver o estudo de Fernanda Massi, O romance policial do século XXI: manutenção, transgressão e 

inovação do gênero (2011). 
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narrativas que são cenas de teatro; textos feitos com a justaposição de 

recortes, documentos, lembranças, reflexões de toda a sorte. A ficção 

recebe na carne mais sensível o impacto do boom jornalístico moderno, 

do espantoso incremento de revistas e pequenos semanários, da 

propaganda, da televisão, das vanguardas poéticas que atuam desde o 

fim dos anos [19]50... (CANDIDO, 1989, p. 209-210). 

 

Na leitura de Pssica, o leitor deve atentar para os pormenores da construção da 

narrativa, isto é, a desestruturação psicológica e econômica (ou a destruição da dimensão 

pessoal e íntima) das personagens está, direta e indiretamente, envolvida nos torneios de 

poder da gente graúda: Janalice após o sequestro é vendida para realizar os desejos 

sexuais de Zé Elídio (homem rico, de origem não revelada, mas, provavelmente, trata-se 

de um deputado), Portuga tem seu pequeno e próspero comércio assaltado por “ratos-

d’água”, bando criminoso controlado, financiado e protegido por políticos e pelos grandes 

comerciantes locais. O leitor deve, também, reconhecer, que, apesar da presença do 

narrador onisciente, a narrativa abre espaço para a voz das personagens, sobretudo, pelo 

uso de gírias, palavrões, da ruptura das distinções entre a fala e a escrita e a veemência 

do ritmo alucinante da matéria narrada – coerente com a violência brutal do mundo do 

crime, da prostituição e do tráfico. Considero que o narrador, ao focalizar as experiências 

subjetivas das personagens, não as desatrela do contexto social, político, econômico e 

histórico que as cercam. Entre os extremos da vida de uma adolescente traficada, drogada 

e prostituída; de um jovem maturado na criminalidade e de um imigrante remediado 

financeiramente a partir de seu trabalho, em uma região onde se somam os piores índices 

de desenvolvimento humano do país, encontra-se a brutalidade de uma realidade 

marginal, que, de um lado “assume seu desgarramento contemporâneo” 

(SCHØLLHAMMER, 2009, p. 15), de outro, a desgraça das pequenas histórias coletadas 

do cotidiano da gente miúda, anônima e invisível dos grandes centros urbanos,  das 

veredas de rios e florestas da Amazônia, e, por outro lado, os obscuros, obscenos e cruéis 

meandros dos detentores de poder e dinheiro para a manutenção do status quo. 

A obra apropria-se de algumas estratégias do romance policial contemporâneo: as 

referências espaciais e temporais são contemporâneas, evidenciando a atualidade do 

enredo; a tecnologia é um recurso recorrente na vida das personagens (celulares, redes 

sociais e internet), além disso, “os romances policiais contemporâneos têm a ‘malícia’ da 

modernidade, que inclui os subornos financeiros, as chantagens (emocionais, 

hierárquicas, sexuais), as relações sexuais descompromissadas e explícitas, as 
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‘sacanagens’, enfim, elementos do mundo real, ao qual o leitor pertence” (MASSI, 2011, 

p. 59). Alguns elementos do romance policial tradicional são mantidos em Pssica, por 

exemplo, o detetive (Amadeu, policial aposentado); contudo, este personagem fracassa 

na tentativa de descobrir o paradeiro de Janalice, pois, o imbricamento da rede criminosa 

que sequestra a adolescente coliga perspicazes políticos corruptos (prefeito e vereadores 

de uma das cidades onde se passa a narrativa), policiais desonestos, narcotraficantes, 

comerciantes, garimpeiros e ratos-d’água (piratas que agem violentamente nos rios do 

arquipélago do Marajó)5; situação que distancia a obra de Edyr Augusto do romance 

policial tradicional, haja vista não termos um criminoso central, porém uma organização 

criminosa. Outro dado distintivo é a ausência do mistério e do suspense sobre as 

motivações dos crimes, as quais são explícitas em Pssica: o desejo por poder, dinheiro, 

vingança e sexo.  

2) Penso Pssica como um romance cuja função descortina os brásis existentes 

dentro do Brasil, tendo em vista que o gênero romance ainda é no século XXI um 

instrumento de descoberta e interpretação do país, uma vez que a ficção, principalmente 

por meio do romance, consolidou-se como um importante instrumento de descoberta e 

interpretação da realidade nacional. Com efeito, o fato de o romance ser o mais irregular 

e universal dos gêneros, isto é, “um gênero eminentemente aberto, pouco redutível às 

receitas” (CANDIDO, 2012, p. 429) clássicas; isso possibilitou aos escritores a 

elaboração consciente da realidade humana e a incrementação paulatina da matéria 

romanesca e das técnicas narrativas. Devido a essa plasticidade, a ficção brasileira 

incorporou em sua urdidura temas que versavam (direta e indiretamente) sobre a história, 

a economia, a política, a moral, a ética e a sociedade do país. Sendo assim, as composições 

literárias ficcionais (romances, novelas, contos, peças teatrais) amalgamavam em sua 

tessitura, de um lado a fantasia e do outro o documentário, sustentando assim a viga da 

verossimilhança. O verossímil nas narrativas literárias ficcionais foi obtido justamente 

pelo ajustamento íntegro entre a forma literária e os problemas humanos que têm sido 

expressados pela ficção literária.  

                                                           
5 Isto é: “A galera que mandava no Marajó. Vereadores, prefeitos, atravessadores, ratos-d’água, 

fazendeiros. A fina flor do crime reunida. Aqui e ali, com seus capangas, namoradas, alguns com a família, 

amesandados e se divertindo (...). Só os chefes. Mesa grande. Travessas cheias de cocaína à disposição” 

(AUGUSTO, 2015, p. 53). 
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No Brasil, segundo Antonio Candido (2012), o romance do século XIX “elaborou 

a realidade graças ao ponto de vista, à posição intelectual e afetiva que norteou todo o 

Romantismo, a saber, o Nacionalismo literário”. No intuito de descrever a nação e os 

brasileiros, os romancistas e demais prosadores escreveram sobre lugares, cenas, fatos e 

costumes do Brasil numa ânsia topográfica de apalpar o país. Destaca-se que apesar das 

transformações e mudanças temáticas, ao longo do tempo, o desenvolvimento do romance 

brasileiro evidencia o quanto a literatura teve consciência do seu papel na construção de 

uma visão do país.  

Por isso mesmo, pode-se conceber os ficcionistas do passado e do presente como 

intérpretes do Brasil, justamente por meio de narrativas. Desde o século XIX até à 

contemporaneidade, eles têm apresentado à sociedade letrada brasileira “interpretações 

originais da nação e dos brasileiros” (SANTIAGO, 2009, p. 19). Seguindo a forma como 

a ficção mapeou o Brasil a partir do século XIX, considera-se que o romance de temática 

amazônica possui um forte caráter histórico, pois muitas obras cujo enredo tem a região 

como tema, tecnicamente, constroem uma ficção crível na qual a veracidade amarra-se a 

fatos da história da Amazônia. Consequentemente, a literatura romanceada local, ao 

incorporar fatos e figuras históricas à tessitura narrativa, predominantemente, apresenta e 

representa os problemas do espaço amazônico.  

Por se tratar de um importante ecossistema do planeta, a Amazônia despertou 

imenso fascínio nos primeiros homens que tentaram desbravar os seus rios e matas. A 

imensa floresta passou por processos de “descoberta” que se traduzem em diversos 

discursos, cujos desdobramentos em vários gêneros literários expõem não só o processo 

de formação da região, mas do próprio país. Sabe-se que a história política da região 

acumula muitos casos de abandono das classes menos favorecidas pelo Estado brasileiro, 

os principais projetos de tentativa de modernização eram ideias deslocadas da realidade 

da floresta, por não contemplarem a sociedade e as singularidades do homem amazônico. 

Todavia, antes mesmo dos grandes projetos, esse território sofreu com os choques 

de interesses sobre seus recursos naturais, cita-se como exemplo a dizimação de várias 

tribos indígenas opositoras dos interesses mercantilistas dos exploradores europeus. O 

poema Muhuraída (1875), de Henrique João Wilkens, tido como a obra fundadora da 
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literatura amazônica6 na tradição literária brasileira, ficcionaliza a dizimação da tribo de 

índios Mura durante o Brasil colônia. Acerca da inserção da Amazônia na tradição 

literária nacional, Márcio Souza (1977) argumenta que o poema épico de Henrique João 

Wilkens e o Diário da Viagem filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, 

Mato Grosso e Cuiabá, de Alexandre Ferreira Rodrigues, são inauguradores de uma 

forma de expressão sobre a Amazônia cuja base é mercantilista e colonialista, a qual tinha 

como único objetivo o domínio do grande vale. 

É lugar-comum a informação que o romance brasileiro e por extensão o de 

temática amazônica são herdeiros dos romances europeus, contudo, a ficção romanceada 

amazônica é tributária de outros gêneros cultivados por europeus que se aventuraram no 

novo mundo e escreveram relatos técnicos, cartas e crônicas de viagem. Esses textos de 

forte caráter descritivo e informativo forneciam dados, principalmente, sobre a paisagem, 

a topografia, as populações e as culturas por aqui encontradas. De forte caráter 

documental e histórico, esses escritos, atualmente, são importantes ferramentas para se 

recontar a história da Amazônia, porém, neles, é possível observar como a ficção calcada 

no imaginário europeu medieval ajudou a erigir uma visão acerca da região amazônica.  

A visão dicotômica da floresta, ora enxergada como paraíso perdido, ora como 

inferno verde, colaborou sobremaneira para o éthos ficcional do romance amazônico. 

Conforme a hipótese de Neide Gondim, no processo de formação da Amazônia, 

principalmente durante o século XIX, os males antigos misturaram-se aos novos males 

reforçando o imaginário sobre a região. E esse imaginário inventado pelos autores 

modernos de ficção assemelha-se ao dos primeiros viajantes. Todavia, nesse processo de 

retomada dos primeiros relatos de viagem empreendida pela ficção romanesca, se tem um 

jogo de recuperação e de subversão, o qual renova e mantêm um certo modus operandi 

da fabulação em torno do espaço amazônico. 

                                                           
6 Entre os textos literários que fundaram uma tradição literária na Amazônia tem-se o citado Muhuraída 

(1785), de Henrique João Wilkens, e os poemas de Bento Figueiredo Tenreiro Aranha, ambos datando do 

século XVIII. No século XIX, tem-se o romance indianista Simá (1857), de Lourenço da Silva Araújo 

Amazonas, e Os selvagens (1875), de Francisco Gomes de Amorim. De Acordo com Allison Leão (2011, 

p. 50) “são livros que detêm sobremaneira nos embates sociais que se dão na Amazônia – a colonização e 

a cabanagem, respectivamente”. A essa lista de obras inclui-se a prosa de ficção de Marques de Carvalho, 

autor de uma volumosa produção narrativa, sua principal obra é o livro Hortência (1888), e os canônicos 

Inglês de Sousa e José Veríssimo, que completam o quadro de escritores durante o século XIX que 

contribuíram para a formação de uma tradição literária na Amazônia.   
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Na maioria das vezes, nos romances, a manutenção de discursos anteriores à 

“descoberta” da região, e que ajudaram a construir mitos7 identificadores do espaço 

amazônico, justificam-se porque permitem vislumbrar a mentalidade e o imaginário de 

personagens e narradores diante do grande vale. As pesquisas já mencionadas de Neide 

Gondim e de Ana Pizarro, apesar de temporalmente distantes uma da outra, 

complementam-se a partir do momento no qual mostram como cartas, relatórios de 

cientistas, crônicas de viagens e informes de missionários colaboraram discursivamente 

para a fundação de uma imagem do território amazônico.  

Destaca-se que, apesar de não focalizar a ficção, Ana Pizarro (2012) coloca em 

evidência como os discursos orais e escritos surgidos na Amazônia têm pensado a região, 

uma vez que:  

Ela tem sido pensada, em nível internacional, através de imagens 

transmitidas pelo ideário ocidental, europeu, sobre o que eles entendem 

ser sua natureza, ou, em outras palavras, sobre o lugar que a Amazônia 

ocupou na sua experiência, imagem que foi ratificada em diversos 

textos: crônicas, relatos de viajantes, relatórios de cientistas, informes 

de missionários. Somente no final do século 19, foram recuperadas as 

linguagens que deram pluralidade ao discurso amazônico, de forma que 

hoje já podemos escutar vozes distintas (PIZARRO, 2012, p. 31). 

  

Uma nova perspectiva sobre a região surgiu, conforme menciona Pizarro, apenas 

no século XIX quando foram escritas e publicadas a prosa de ficção e os primeiros 

romances, instaurando, desse modo, novos discursos e formas de representação do espaço 

e das gentes da Amazônia. A prosa de ficção do século XIX foi ficcionalizando e criando 

novos mitos amazônicos condicionados aos anseios do capitalismo e da ascendente 

burguesia, principalmente, com o desenvolvimento da economia gomífera, pois o ciclo 

da borracha e suas contradições “marcam de forma indelével a maneira de expressar a 

região” (SOUZA, 1977, p. 111). 

A exploração da borracha deixou feridas marcantes na Amazônia, o seringueiro 

foi uma figura que sofreu incontáveis violências na sua luta pela terra e contra a terra. 

Essa figura estará presente em narrativas como A selva (1901), do português Ferreira de 

Castro (1898-1974); Inferno verde (1908), de Alberto Rangel (1871-1945); Os seringais 

                                                           
7 Entre os mitos fundacionais amazônicos, historicamente construídos, pode-se listar: a grandeza territorial 

da região; a opulência da fauna e da flora; a extrema produtividade vegetal, fluvial e mineral da região; um 

espaço despovoado, primitivo, incivilizado e selvagem; os povos autóctones (indígenas, caboclos e 

ribeirinhos) recorrentemente são taxados como preguiçosos, etc. Desse modo, a Amazônia nasce vinculada 

aos apetites mercantilistas da metrópole portuguesa.   
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(1914), de Mário Guedes; Terra de Icamiaba (1931), de Abguar Bastos (1904-1995); 

Coronel de Barranco (1970), de Cláudio Araújo Lima (1908-1978), e tantas outras 

obras. Todavia, o paradigma em torno das narrativas amazônicas se estabelece com 

Euclides da Cunha (1866-1909), nos escritos ensaísticos de À margem da história 

(1909), e que posteriormente passaram a integrar a coletânea Um paraíso perdido: 

ensaios amazônicos (1976). Para Marlí Furtado (2013), a partir de Euclides da Cunha 

formou-se uma tradição, apesar de retrógrada à construção narrativa de Inglês de Sousa, 

de romancistas epígonos do estilo e do modelo de denúncia social empreendida pelo autor 

de Os sertões.  

Porém, em fins do século XX, alguns romancistas como Dalcídio Jurandir (1909-

1979), Márcio Souza e Milton Hatoum rompem técnica e estilisticamente com o modelo 

euclidiano de representação da Amazônia, afastando-se sumariamente suas obras da 

tradição narrativa ficcional, na qual a grande floresta prefigurava cindida entre a visão 

edênica e a infernista. 

A violência desenfreada narrada em Pssica pode levar o leitor mais incauto a 

inferir anacronicamente que a Amazônia é uma região infernal, primitiva, bárbara e 

incivilizada. Contudo, o amálgama do tema e da forma ficcional no livro de Edyr Augusto 

desconstrói tal discurso.  As antinomias do espaço e das ações das personagens resultam 

de um ponto de vista que enxerga a ligação direta dos problemas individuais dos 

habitantes da região aos problemas históricos do grande vale. A presente ficção denuncia 

a ação inexorável do laisse-faire neoliberalista no território amazônico: a liberdade 

individual é subtraída, a vida humana torna-se mais um produto comercializado na 

sociedade de consumo, o Estado desregulamentado é incapaz de intervir nos conflitos, a 

voracidade do acúmulo de capital sente-se livre para desprezar valores humanos 

considerados universais, etc.  

A progressão da ação narrativa e do conflito dramático do romance acompanham 

a ampliação do espaço saindo da Amazônia brasileira (representada pela capital paraense 

e por cidades da ilha de Marajó e chegando à Pan-Amazônia (representada pela a cidade 

de Caiena, capital da Guiana Francesa). O deslocamento espacial na narrativa pode 

remeter também à existência de dois sistemas socioculturais distintos coexistentes no 

Brasil: um mundo urbano, baseado na cultura letrada e citadina, e um mundo rural 

organizado atualmente, em partes, pela oralidade e pela tradição de hábitos e costumes 
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(GIL, 2013). Nesse trânsito espacial, o enredo da obra descortina a presença das mesmas 

mazelas (violência, miséria, crueldade, tráfico, prostituição, consumismo, tenebrosos 

desejos de poder, etc.) nos dois sistemas, descaracterizando-as como peculiares de um ou 

outro sistema, mas concebendo-as como primícias de uma sociedade-monstro8 neoliberal. 

As monstruosidades do neoliberalismo transformam Janalice, Portuga e Préa em 

protagonistas fracassados diante da vida devido às crueldades que viveram, pois todos 

foram achacados por outros personagens. Por mais que se esforcem para acabar com seus 

dramas e insucessos, sempre fracassam em meio ao emaranhado de inimigos tentaculares. 

A profusão de crueldades, segundo Regina Dalcastagnè (2001, p. 116), integra a narrativa 

contemporânea, haja vista que o “espaço da ficção, hoje, é tão ou mais traiçoeiro que o 

da realidade. Não há a intenção de consolar ninguém, tampouco de estabelecer verdades 

definitivas ou lições de vida”. É evidente que o ponto de vista do narrador busca 

enquadrar imagens da vida humana marcadas pela negatividade, frustração e 

incapacidades de controlar a própria existência.  

Acerca dos recursos narrativos da obra, Edyr Augusto situa sua narrativa entre os 

narradores descentrados da literatura brasileira contemporânea; pois, de acordo com 

Jaime Ginzburg, haveria na contemporaneidade:  

[...] uma presença recorrente de narradores descentrados. O centro, 

nesse caso, é entendido como um conjunto de campos dominantes na 

história social – a política conservadora, a cultura patriarcal, o 

autoritarismo de Estado, a repressão continuada, a defesa de ideologias 

voltadas para o machismo, o racismo, a pureza étnica, a 

heteronormatividade, a desigualdade, entre outros. O descentramento 

seria compreendido como um conjunto de forças voltadas contra a 

exclusão social, política e econômica (GINZBURG, 2012, p. 201). 

  

A denúncia e o combate às forças de exclusão e alienação são essenciais em um 

país que historicamente as nutriu. Focalizando o histórico da região amazônica, a 

exclusão, a exploração e a alienação tornam-se ainda mais vorazes, pois o lastro do real 

conjuga-se ao hiper-realismo das cenas mostradas: 

As meninas entram em fila, nuas, enfeitadas por colares. Há uma 

vibração no recinto. Elas param e ficam expostas. Barrão toma a 

palavra. Meus queridos, elas são suas. Naquela direção, há três quartos 

                                                           
8 Segundo Jean-Claude Guillebaud, a expressão sociedade-monstro foi usada algumas vezes por 

historiadores e antropólogos para “qualificar as formas sociais criadas pelos dois totalitarismos do século 

XX. Eles se referiam às formas sociais monstruosas que essas sociedades haviam produzido (extermínio, 

deportações em massa, racismo radical, destituição do humano, etc.). Ninguém pode descartar o 

reaparecimento dessas ‘sociedades-monstros’ na atualidade” (GUILLEBAUD, 2015, p. 24). 
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com boas camas e muita camisinha. Fodam muito! São meninas novas, 

com o xiri apertado, cheirando a leite. Algumas ainda são cabaço! 

Sabem quanto custa um cabaço? Sabem? Não vou dizer quem é cabaço 

e quem não é. Descubram. Mas, antes de liberar geral, Phillipe vai 

mostrar a tração da noite. Cheirando a leite. Trazida de Belém pelo Zé 

Elídio. Preparada pelo Zé para ser uma foda especial. Phillipe, por 

favor, mande entrar. Quando Jane entrou naquela sala, um arrepio 

passou em sua coluna. Sentia como se estivesse em uma jaula de feras 

famintas, babando por seu corpo. A bebida despertou algo, lá no seu 

fundo que não sabia que existia. Houve um urro de satisfação. Alguns 

levantaram antes do tempo e foram contidos. Branquinha, certinha, com 

seios grandes e uma boceta raspadinha, era o grande troféu da noite. 

Barrão disse: o nome dela é Jane e, se vocês me permitem, o dono da 

festa será o primeiro a provar. Depois de mim, façam seus lances. 

Vamos foder! Está liberado! (AUGUSTO, 2015, p. 55). 

 

As sucessivas brutalidades vão esfacelando a individualidade da jovem; 

estilisticamente, esse esfacelamento manifesta-se no sutil abandono do narrador à 

perspectiva de Janalice. Ao final do livro, não é mais possível acessar a subjetividade da 

personagem, sobretudo porque os traumas e agressões fraturam a adolescente, tornando-

a incapaz de lembrar do seu passado e de sua identidade. A desgrenhada e desconhecida 

Jane – abrigada no consulado brasileiro na Guiana Francesa – é um fantasma, isto é, o 

que sobra são restos mínimos de Janalice (qualquer semelhança da personagem com o 

processo de exploração da Amazônia não é mera coincidência). Outro dado que merece 

destaque em Pssica é o problema da representação do outro associado à violência e às 

suas formas mais brutais. Os escritores brasileiros contemporâneos, de certa maneira, 

possuem uma obsessão pela violência; o close que obras como Cidade de Deus, de Paulo 

Lins, Estação Caramdiru, de Dráuzio Varela, Capão Pecado, de Ferréz, e tantas outras, 

parecem desnovelar o fio de Ariadne das consequências, às vezes inimagináveis, dos 

efeitos do neoliberalismo nas sociedades brasileiras. Tal tarefa revela o senso de 

responsabilidade e de denúncia dos escritores, ao pintar com vermelho sangue suas 

narrativas. Ao deparar-se com essas obras, o leitor deve atentar que a degeneração de 

crianças, adolescentes, mulheres, homens e idosos em recorrentes cenas de crueldade não 

tem por fim banalizar ou espetacularizar a violência e a brutalidade, como a nossa 

sociedade da cultura imagética está fazendo, quando imagens de violações sexuais, 

acidentes de trânsito, assassinatos, e muitos outros horrores são compartilhadas no 

WhatsApp, Facebook e outras redes sociais da internet. 
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Retornando ao destino trágico de Janalice, o romance implicitamente deixa uma 

pergunta ao leitor: qual é a sua sensação diante das imagens hiper-realistas de violência 

sexual sofridas por Janalice? Colocando em outros termos, a mesma pergunta ficaria 

assim: as situações-limites da vida social, a obsessão enfática do narrador por cenas de 

sexo explícito, a desumana marginalização e exclusão de pessoas na contemporaneidade 

e os objetivos e extremos recortes da torpeza humana, causaram-lhe estranhamento ou 

satisfizeram seu voyeurismo mórbido? Se o seu voyeurismo mórbido foi satisfeito, caro 

leitor (a), você aumentou a má-sorte da personagem.   

Para finalizar, considero que o romance apresenta aos leitores, mais do que uma 

tragédia, mas ficcionalmente apresenta um panorama das ameaças às populações e à 

própria existência da região amazônica – a qual desde o século XVI é maculada por um 

azar, isto é, uma pssica. 
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