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Resumo

A discussão  em torno  suicídio,  com o  fim da  II  Guerra  Mundial,  tornou-se  mais 

produtiva e visava compreender esse fenômeno que começou a crescer na sociedade moderna 

da época.  Os estudos advindos dessas discussões evidenciaram a problemática humana da 

auto-agressividade  e  do  sentido  da  vida,  ao  mesmo  tempo  em que  procuravam rever  os 

conceitos  sobre  o  assunto  que  se  formaram  ao  longo  dos  séculos,  principalmente 

influenciados  pelo  pensamento  cristão.  Neste  sentido,  a  literatura,  por  ser  uma  das  mais 

importantes e complexas formas de expressão artísticas do ser humano, além de servir como 

documento histórico, pode ajudar a elucidar a questão do suicídio, uma vez que pelo texto 

literário é possível compreender a estrutura social e o pensamento de uma época, além de 

abordar questões humanas primordiais e atemporais em suas temáticas. Assim, a análise das 

personagens suicidas dos romances  Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf,  e  Os demônios  de 

Fiodor Dostoievski, pode auxiliar na compreensão tema, e esclarecer até que ponto o conceito 

que temos do suicídio é fundamentado apenas nos preceitos religiosos ou do senso comum. O 

que se pretende com este trabalho é elencar as concepções existentes do suicídio através dos 

discursos das personagens suicidas, deixando claro que não existe interesse em todos aqueles 

trágicos suicídios através dos quais os escritores, desde o início da literatura, têm dado como 

fim aos seus personagens. O tema de abordagem, nesse sentido, limita-se aos argumentos que 

os  suicidas  se  utilizam  para  justificar  suas  atitudes  vinculando-os,  diretamente,  sobre  os 

hábitos sociais e suas respectivas épocas. Dessa forma, o que se procura evidenciar é de que 

maneira a constituição do conceito de suicídio evidenciada na produção literária de Fiódor 

Dostoievski, na obra Os demônios, e Virgínia Woolf, na narrativa Mrs. Dalloway, através das 
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personagens  que  se  suicidam  constroem  seu  discurso  diante  da  realidade  a  qual  estão 

submetidas.
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