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Frida... 

 

 

 “...una diosa azteca, quizá Coatlicue, la madre envuelta en faldas de serpiente, exhibiendo su 

propio cuerpo lacerado y sus manos ensangrentadas como otras mujeres exhiben sus broches. Quizá 

era Tlazolteotl, la diosa tanto de la pureza como de la impureza, el buitre femenino que devora la 

inmundicia a fin de purificar al mundo. O quizá se trataba de la Madre Tierra española, la Dama de 

Elche, radicada en el suelo gracias a su pesado casco de piedra, sus arracadas tamaño rueda de 

molino, los pectorales que devoran sus sueños, los anillos que transforman las manos en garras. 

 ¿Un árbol de navidad? 

 ¿Una piñata?  

 Frida era una Cleopatra quebrada que escondía su cuerpo torturado, su pierna seca, su pie 

baldado, sus corsés ortopédicos, bajo los lujos espectaculares de las campesinas mexicanas […]. Los 

encajes, los listones, las rumorosas enaguas, las trenzas, los huipiles, los tocados tehuanos 

enmarcando como lunas ese rostro de mariposa oscura, dándole alas”.  

  

 

Carlos Fuentes (El Diario de Frida Kahlo, p. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa pretende analisar a produção artística e pessoal da pintora Frida Kahlo sob a 

perspectiva dos Estudos de Tradução, com maior ênfase nos Estudo de Tradução 

Intersemiótica. Muito se comenta que a obra da mexicana reflete, em grande parte, o que foi a 

sua vida, fortemente marcada por acontecimentos de diversas ordens: sérios problemas de 

saúde causados, sobretudo, por um grave acidente de ônibus sofrido ainda na juventude, além 

de um relacionamento amoroso bastante conturbado com o muralista Diego Rivera. Não por 

acaso, esses são os temas mais representados pela artista em seus autorretratos. Partindo dessa 

constatação, a pesquisa objetiva, primeiramente, comprovar essa possível e estreita relação 

entre a vida e os autorretratos produzidos pela pintora, e, em seguida, a partir da leitura e 

análise das anotações do seu diário e das cartas escritas por ela e as recebidas – considerados, 

aqui, como textos de partida – identificar, nos autorretratos – os textos de chegada – a 

tradução desses documentos escritos e neles o registro feito pela artista dos sentimentos e 

emoções por ela experimentados em decorrência dos acontecimentos. Os fundamentos 

teóricos que sustentam o trabalho são, sobretudo, a Teoria do Polissistema, de Itamar Even-

Zohar, o conceito e a aplicação dos Estudos de Tradução Intersemiótica proposto por Julio 

Plaza, além das contribuições no campo da análise semiótica feitas por Lúcia Santaella. A 

pesquisa contempla, ainda, algumas reflexões acerca do crescente número de admiradores de 

Frida Kahlo. 

 

Palavras-chave: Frida Kahlo, Diário, Cartas, Autorretratos, Estudos de Tradução. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende analizar la producción artística y personal de la pintora Frida 

Kahlo sobre la perspectiva de los Estudios de Traducción, con mayor énfasis en los Estudios 

de Traducción Intersemiótica. Mucho se ha comentado que la obra de la mexicana refleja, en 

gran parte, lo que fue su vida, fuertemente marcada por acontecimientos de diversos órdenes: 

serios problemas de salud causados, sobre todo, por un grave accidente de tranvía sufrido 

cuando aún era joven, además de un relacionamiento amoroso conturbado con el muralista 

Diego Rivera. No es casual, que esos sean los temas más representados por la artista en sus 

autorretratos. Partiendo de esa constatación, la investigación se centra, primeramente, en 

comprobar esa posible y estrecha relación entre la vida y los autorretratos producidos por la 

pintora, y, en seguida, a partir de la lectura y el análisis de las anotaciones de su diario y de las 

cartas escritas por ella y las recibidas – considerados aquí como textos de partida – identificar, 

en los autorretratos – los textos de llegada – la traducción de esos documentos escritos y en 

ellos el registro hecho por la artista de los sentimientos y emociones por ella experimentados 

en el transcurso de los acontecimientos. Los fundamentos teóricos que sustentan el trabajo 

son, sobre todo, la Teoría del Polisistema, de Itamar Even-Zohar, el concepto y la aplicación 

de los Estudios de Traducción Intersemiótica propuesto por Julio Plaza, además de las 

contribuciones en el campo del análisis semiótico hechas por Lúcia Santaella. La 

investigación contempla, además, algunas reflexiones acerca del creciente número de 

admiradores de Frida Kahlo.  

 

Palabras clave: Frida Kahlo, Diario, Cartas, Autorretratos, Estudios de Traducción. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No âmbito das artes visuais, a pintura emerge como um dos destaques. Quantos 

artistas – impossível enumerá-los – já nos brindaram com seu talento e sensibilidade nas suas 

leituras de mundo, dos universos íntimo e social, representando-os em telas que hoje se 

encontram expostas em inúmeras galerias e museus, bem como registradas nas páginas de 

muitos livros. Envoltos que somos no mundo do escrito, impossível não nos deixar envolver 

pelos efeitos de luzes e cores presentes numa tela, pelos traços simétrica ou assimetricamente 

perfeitos, que retratam ambientes, figuras, ações cotidianas os mais diversos. Sem deixar de 

mencionar esse fascinante “jogo” que envolve pintor e fruidor, a dúvida sobre o efeito 

pretendido e o desejo quase incontrolável do apreciador por desvendá-lo, levando-o à busca 

por indicadores das prováveis intenções do artista.  

O ato de pintar, que poderia ser simplesmente pensado como a aplicação de tinta a 

uma tela, revela-nos muito mais: a destreza do pintor com a tinta, o vigor das suas pinceladas, 

a sutileza do seu toque, além de seus sentimentos e emoções. A união de alguns desses 

elementos faz com que inúmeros apreciadores parem estarrecidos diante de um quadro e se 

perguntem como o artista conseguiu tal efeito, como conseguiu representar de maneira tão ou 

quase perfeita aquilo que viu e/ou vivenciou, por meio da combinação de algumas cores, da 

aplicação de algumas formas.  

 

Quando se trata de combinar formas ou compor cores, o artista nunca é 
“meticuloso” demais; deve, muito pelo contrário, ser minucioso ao extremo. 
Pode detectar nuances em tons e texturas que provavelmente nos passariam 
despercebidas. Ademais, sua tarefa é infinitamente mais complexa do que 
qualquer uma com que nos deparamos no dia a dia. É preciso não só 
equilibrar duas ou três cores, formas ou preferências, mas realizar 
verdadeiros malabarismos com um sem-número delas. Em sua tela, o artista 
introduz talvez centenas de matizes e formas que lhe cumpre equilibrar até 
tudo ficar “bom”. Um toque de verde pode ficar demasiado amarelo por estar 
junto a um azul forte – e parece-lhe então que tudo está arruinado, que há 
uma nota dissonante no quadro e agora será preciso recomeçar do zero. O 
problema pode angustiá-lo; o artista pode atravessar noites em claro 
remoendo-o em pensamento; pode plantar-se diante da tela dias a fio 
tentando acrescentar um toque de cor aqui ou ali só para apagá-lo outra vez, 
embora eu e você provavelmente não notássemos a menor diferença de um 
jeito ou de outro. Quando ele consegue, porém, sentimos que alcançou um 
resultado ao qual nada há a acrescentar. “Ficou bom” – um exemplo de 
perfeição neste nosso mundo tão imperfeito. (BOMBRICH, 2006, p. 31) 

 

A história da arte, que nos é revelada em livros, visitas a museus e galerias, expõe 

muitas dessas obras e artistas que se dedicaram a pintar, de forma única, retratos e 
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autorretratos, ambientes, paisagens, animais e diferentes objetos, e por isso se destacaram. 

Somos levados às pinturas ou gravuras rupestres de bisões, de mamutes e renas feitas por 

povos primitivos, possivelmente caçadores que imaginavam poder fazer com que as imagens 

de suas presas golpeadas com suas lanças e machados de pedra, fizessem os animais reais 

sucumbirem ao seu domínio.  

Vemos, então, os gregos, discípulos dos egípcios, que apesar de seguirem suas 

regras, deram à arte um pouco mais de liberdade de criação. Se na escultura os gregos se 

destacaram pela forma grandiosa com que erguiam seus templos feitos de pedras (os 

primeiros deles no século VI a. C.), na pintura não fizeram diferente. Depois dos templos, 

criaram estátuas de pedra, em que buscavam reproduzir o mais fielmente possível a arte de 

seus ancestrais. Em seguida, passaram a representar corpos humanos: figuras masculinas de 

pé, partes do seu corpo e dos músculos, ou seja, imagens mais convincentes do corpo humano 

comparadas àquelas antes esculpidas. Os pintores seguiram o rastro desses escultores com a 

pintura em cerâmica. Na Grécia Antiga, a grande revolução da arte concentrou-se na 

descoberta das formas naturais e da perspectiva, da possibilidade de aplicá-la a um objeto do 

quadro para criar a ilusão de profundidade. Pouco antes de 500 a.C., os artistas ousaram, pela 

primeira vez na história, a pintar um pé visto de frente.  

Entre 520 e 420 a.C., a competição e a comparação entre escolas artísticas em 

seus diferentes métodos, estilos e tradições estimulou o artista a empenhar-se cada vez mais, 

contribuindo para a grande variedade que hoje se conhece na arte grega. A pintura, a partir de 

então, passou a ter mais graça e leveza.  

Durante o Império Romano, firmaram-se as reflexões a respeito do propósito da 

arte nas igrejas. Se por um lado, alguns cristãos devotos faziam objeções às grandes “estátuas 

realistas” semelhantes aos ídolos pagãos condenados na Bíblia, por outro, consideravam a 

pintura útil, no sentido de tornar possível recordar os ensinamentos recebidos e manter viva a 

lembrança dos episódios sagrados. Ademais, uma vez que muitos fieis não sabiam ler nem 

escrever, as pinturas poderiam exercer função pedagógica.  

A história da arte relembra esse fato como sendo de grande relevância para 

colocar o poder de grandes autoridades a favor da pintura. Vale lembrar que no Oriente, nos 

séculos VII e VIII d.C., os conquistadores muçulmanos da Pérsia, Mesopotâmia, Egito, Norte 

da África e Espanha proibiam a confecção de imagens e, para suprir essa proibição, criaram 

os arabescos. Mais tarde, algumas alas muçulmanas até passaram a admitir a pintura de 

figuras e de ilustrações desde que não vinculadas com a religião. 
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Sob a perspectiva histórica, fica clara a influência que a religião exerceu sobre as 

artes. Na América Latina, em alguns países, a exemplo do Brasil e do México, as imagens 

também foram usadas pelos religiosos com fins didáticos, mas, neste caso, com o intuito de 

evangelizar os nativos.  

Aos poucos, o interesse baseado na melhor maneira de contar uma história sacra 

da forma mais clara e impactante possível era deslocado para os métodos de representar um 

fragmento da natureza com maior fidelidade, levando os artistas da Renascença a estudarem 

com grande entusiasmo animais vivos. Mas nem bem dominavam uma técnica, já deram 

início a um novo desafio.  

 

Até então, bastava aprender as fórmulas antigas de representação das 
principais figuras da história sagrada e aplicar tal conhecimento em 
combinações inéditas. Agora, o ofício do artista incluía uma nova 
habilidade: fazer estudos da natureza e transpô-los para os quadros. Entrou 
em voga o caderno de esboços, no qual se concentrava uma coleção de 
esboços de plantas e animais raros e belos. [...] Os espectadores começaram 
a julgar as obras conforme a perícia com que a natureza era retratada e a 
profusão de pormenores atraentes que o artista lograva inserir em seus 
quadros. Os artistas, todavia, queriam ir além. Não se contentavam mais com 
o recente domínio da pintura de detalhes como flores ou animais tal como 
vistos na natureza; queriam explorar as leis da visão e adquirir suficiente 
conhecimento do corpo humano para incorporá-lo às suas estátuas e quadros 
tal como faziam os gregos e romanos. (Idem, p. 164) 

 

Nesse nosso breve percurso, há de se mencionar o nome de Jan van Eyck por ter 

sido dele, no século XV, a ideia de aprimorar a técnica da pintura, criando uma nova fórmula 

para a preparação de tintas: a pintura a óleo. Anteriormente, os artistas preparavam seus 

próprios pigmentos usando plantas e minérios coloridos e, antes de usá-los, acrescentavam um 

líquido qualquer para dar a liga numa pasta. Na Idade Média, o principal ingrediente na 

composição desse líquido era extraído do ovo. Insatisfeito, já que esta mistura secava muito 

rápido, van Eyck passou a usar o óleo no lugar do ovo, podendo, assim, trabalhar mais 

devagar e com maior precisão. O pintor ainda se destacou como referência na confecção de 

retratos e como um dos pioneiros em alterar as formas do estilo vigente, sendo considerado 

inovador e revolucionário ao acrescentar cada vez mais detalhes nas telas que pintava por 

meio da observação e do esforço em reproduzir o plano das coisas nos mínimos detalhes. Em 

sua tela, O noivado dos Arnolfini (1434), é possível observar detalhes minuciosamente 

pintados: inúmeros objetos, desde escova, chinelos, o rosário na parede, dentre outros. Um 

mundo real fixado numa tela. 
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Na Antiga Grécia, o amor dos gregos pela natureza os levava a retratar apenas um 

cenário para cenas pastorais. Durante o Medievo, não se concebia que um quadro não 

ilustrasse claramente um tema, fosse ele sagrado ou profano. Na Renascença, a perícia e a 

técnica artística despertaram o interesse do público, possibilitando ao artista pintar e, 

sobretudo, vender um quadro com o simples propósito de registrar a beleza de determinado 

cenário, como o fez Albrecht Altdorfer, entre 1526-8.  

Cada nova descoberta no mundo das artes alimentava ainda mais o artista para o 

desafio seguinte. Em outro destacado momento deste mesmo século XVI, alguns artistas 

passaram a almejar fazer na arte algo incomum: evitar o óbvio com o objetivo de alcançarem 

efeitos que se afastassem da beleza natural convencional. Queriam superar na inventividade 

os mestres das gerações anteriores, pintando quadros ricos em significados, enigmáticos, 

menos harmoniosos, não lhes interessando o acabamento suave e detalhado dos trabalhos.  

O final do século XVIII e início do XIX trouxe o desejo de ruptura com a 

tradição, de independência das convenções passadas, e, com isso, o anseio de que a pintura 

deixasse de ser um oficio comum, transmitido apenas do mestre para o aprendiz, tornando-se 

uma disciplina, tal qual a filosofia, ensinada nas universidades e nas academias de arte.  

A ruptura com a tradição mudaria todo o contexto em que os artistas viviam e 

trabalhavam. Um resultado prático foi a liberdade na escolha do tema, desde paisagens ou 

cenas dramáticas do passado, personagens dos clássicos, entre outros, divergindo das 

temáticas religiosas, comuns até a época, além de possibilitar a escolha entre este ou aquele 

estilo. Os artistas, de modo geral, desejavam despertar a imaginação e o interesse do 

espectador quer fosse por meio de uma cena de alguma obra de Shakespeare ou de algum 

acontecimento local. Em outro claro exemplo, estão os pintores de paisagens, até então 

desvalorizados por pintarem vistas de casas de campo, parques ou cenários pitorescos, que 

passaram a ser vistos com novos olhos graças ao espírito romântico do final do século XVIII 

que deu à pintura de paisagens uma nova excelência.  

No século XIX, os artistas ainda seguiam conclamando mudanças. Muitos 

entendiam que a arte precisava de reforma resultante da luta contra os preconceitos e as 

convenções do chamado mundo burguês. Para um determinado grupo de pintores (os 

impressionistas), o mais importante numa pintura não era o tema, mas a maneira como este 

era traduzido em cores e formas. 

A meados do século XX ainda lhes parecia faltar à arte e aos artistas a criação de 

obras em que fossem exploradas imagens oníricas e fantásticas. Ao menos era o que pensava 

certo grupo de jovens artistas, muitos deles impulsionados pelos escritos de Freud, 
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denominados, em 1924, surrealistas, para quem, a razão até poderia criar a ciência, mas só a 

desrazão poderia criar a arte. O resultado foram obras artísticas em que se via a mistura de 

elementos surpreendentes e incoerentes do mundo real. Assim, a pintura foi conquistando 

cada vez mais destaque, adquirindo o caráter e a importância que hoje tem, figurando, 

inclusive, entre as sete artes mais tradicionais. 

Com olhos postos na atualidade, passa a ser ainda mais interessante observar 

como a arte, especificamente a pintura, com a contribuição desses artistas, veio se moldando 

ao longo dos séculos até chegar ao que hoje é e representa. Em vista do exposto, torna-se 

compreensível a admiração que os artistas, historicamente, despertaram e ainda despertam, 

em virtude de sua perícia e conhecimento artístico demonstrados na criação de seus trabalhos 

ao empregar novas descobertas, a exemplo do uso da perspectiva, dos recursos geométricos, 

do tratamento da luz com a possibilidade de construir sombras, o manuseio das cores, enfim, a 

maneira como retrataram e traduziram o mundo do visível e do não visível. Assim aconteceu 

com alguns dos artistas citados ao longo desta pesquisa, além de outros tantos que 

preencheriam páginas e mais páginas: Michelangelo, Monet, Matisse, Picasso, Kandinsky, 

Cézanne, Frida Kahlo, e demais, cuja obra nos faz sentir a força do vento, o temor de uma 

tempestade, o barulho das ondas do mar, a beleza de um por do sol, o pavor das guerras, as 

amarguras da vida, a alegria e o encantamento. 

Até aqui, este breve esboço de uma “história da pintura”, sem a preocupação da 

divisão por períodos, movimentos ou mesmo por estilos, enfatizou a coragem, a persistência e 

o espírito desafiador de alguns artistas, europeus, em sua maioria. Este nos parece ser um 

caminho natural, uma vez que a arte desta parte do mundo influenciou diversos artistas de 

outros continentes, em diferentes períodos da história, conforme veremos no Capítulo 3, 

quando expusermos o panorama artístico cultural do México e dermos um pouco mais de 

ênfase à pintura naquele país. A título de confirmação, alguns nomes de destaque da arte 

mexicana do século XX se formaram nas principais escolas de arte da Europa, a exemplo de 

David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco e Diego Rivera, todos fortemente 

influenciados pelas vanguardas europeias, além de Frida Kahlo, artista considerada como 

pertencente ao surrealismo, movimento também surgido na Europa. 

 Mas a presente tese não trará apenas a pintura como destaque. Inserida na linha 

dos Estudos de Tradução, os assuntos abordados nesta pesquisa também versarão sobre essa 

área do conhecimento e, claro, sobre outros temas a que esta tarefa se encontra direta e/ou 

indiretamente relacionada, conforme veremos ao longo dos próximos cinco capítulos. Desta 

forma, seguiremos a trilha da multidisciplinaridade possibilitada por esse campo de pesquisa 
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na contemporaneidade, implicando, mais especificamente, as relações entre texto escrito e 

pintura, sob a perspectiva da Tradução. 

 O ato de traduzir sempre fez parte de nossas vidas, mesmo sem nos inteirarmos 

disso. É tão comum e tão básico quanto a própria comunicação. Na verdade, poderíamos dizer 

que comunicação e tradução são indissociáveis, assim como também afirmara Hurtado Albir 

(2001) – “la comunicación humana es una traducción”. Isso porque, desde cedo, antes 

mesmo de aprendermos a falar, traduzimos nossas percepções usando índices sonoros e 

gestuais. Com o passar do tempo, e com a aquisição da fala, passamos a usar signos sonoros 

por meio de palavras, enriquecendo ainda mais nosso contato com o Outro, com o mundo. 

Atualmente, muitos séculos depois daquele tipo de inscrição nas pedras feita pelo homem das 

cavernas e de alguns poucos sons por eles emitidos, temos a nosso dispor uma imensa 

variedade de linguagens, tanto verbais quanto não verbais, tornando nossa comunicação cada 

vez mais efetiva e nosso sentido de tradução muito mais amplo. 

 Com o desenvolvimento e suporte de vários campos do conhecimento, além do 

crescente número de trabalhos publicados, descobrimos que vários processos podem estar 

envolvidos nessa ação de traduzir, de comunicar, a exemplo das diferentes linguagens que 

podem ser empregadas e combinadas pelo sujeito tradutor, como as que serão apresentadas 

nesta tese. Cabe ainda ressaltar que esse sujeito pode ser tanto aquele que interpreta e traduz o 

mundo social em que vive (como o pintor descrito por Baudelaire, o Sr. G., ou, simplesmente, 

Guys, em O pintor da vida moderna) como aquele que recria e traduz as próprias histórias, 

aquelas relativas ao seu mundo interior. Destacamos que este segundo (sem desejar, aqui, 

fazer qualquer tipo de divisão estanque) se fará mais presente nas páginas desta tese. A 

referida obra de Baudelaire, por sinal, constituiu leitura fundamental para as propostas 

instauradas nesta pesquisa e nos deu, de certa forma, a convicção de que seguíamos no 

caminho certo ao projetarmos sobre a figura de uma pintora mundialmente conhecida, um 

sujeito tradutor por natureza e excelência. Em um dos textos de O pintor e o poeta, Baudelaire 

usa, por diversas vezes, o termo traduzir, para se referir à tarefa do Sr. G., um pintor que ia 

além de ser um mero reprodutor de costumes para ser um tradutor permanente de sua visão da 

realidade social. Como se todo o descrito já não fosse suficiente para balizar a pesquisa, 

poderíamos ainda acrescentar a frase de Octavio Paz, usada por Julio Plaza como nota 

introdutória em um dos capítulos da obra Tradução Intersemiótica, na qual afirma que o 

artista é o tradutor universal. 

 Objeto principal desta pesquisa, a pintora mexicana Frida Kahlo traduziu sua 

realidade íntima (sendo este um dos principais elementos que a tornou conhecida em todo o 
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mundo), usando, para tanto, de linhas, formas e cores para representar ações próprias até 

chegar ao que hoje são seus expressivos autorretratos. Seus quarenta e sete anos de vida 

(1907-1954) foram fortemente marcados por inúmeros problemas de saúde, entre eles, os 

abortos sofridos em decorrência de uma séria lesão na pélvis, as incontáveis cirurgias na 

coluna vertebral a que foi submetida e das quais seria refém durante toda sua existência, todos 

resultantes de um gravíssimo acidente de ônibus sofrido aos dezoito anos de idade. Conforme 

assinalou Raquel Tibol (2005), o acidente condicionaria sua existência, seu temperamento e 

também sua arte, sem deixar de mencionar o conturbado relacionamento de muitas décadas 

com o renomado muralista mexicano Diego Rivera. Não por acaso, estes são os temas mais 

representados nas telas da artista, mais especificamente, nos quadros em que ela retrata a si 

mesma.  

 A constatação acima motivou a realização desta pesquisa, que objetiva, 

primeiramente, partindo do exame dos escritos de Frida Kahlo – anotações do diário e de sua 

correspondência – refletir sobre seus autorretratos como traduções de seus sentimentos e 

emoções, relacionados aos inúmeros problemas físicos e psíquicos, além de acontecimentos 

diversos registrados por escrito e plasmados em várias de suas telas. Para comprovarmos essa 

afirmação, analisaremos, além dos autorretratos – que, para nós, serão os textos de chegada –

anotações do diário e parte da correspondência da pintora – que funcionarão como textos de 

partida. Através dessa análise, também daremos a conhecer algumas das propostas estéticas 

da pintora Frida Kahlo, que vieram marcá-la artisticamente, fazendo dela uma artista singular, 

a exemplo do emprego único das cores em seus quadros, assim como o uso de vários 

símbolos, alguns dos quais, típicos da cultura do povo mexicano e de seus antecessores, os 

indígenas.  

 Dada a diversidade de perspectivas sob as quais podemos estudar a produção 

artística de Frida Kahlo, envolvendo, por exemplo, a crítica e a recepção de sua obra, os 

estudos de gênero, sem contar o viés político e religioso, salientamos que esta pesquisa 

centrar-se-á nos Estudos da Tradução. Naturalmente, o material aqui apresentado, como as 

inúmeras cartas escritas de/para a artista mexicana e o conteúdo nelas expresso, poderá ser 

empregado em outras produções acadêmicas, por diferentes vieses. 

 Para os pesquisadores da área, escutar que um estudo de Tradução Intersemiótica 

pode abarcar uma pluralidade de campos e de temas (a exemplo das artes, da pintura), não 

seria uma novidade, e tampouco lhes causaria estranheza alguma. Em contrapartida, sempre 

que precisamos falar de determinados conceitos em espaços de outras áreas do conhecimento, 

que desconhecem o tema e toda sua história, sem falar daqueles que ainda pensam a tradução 
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como mera recodificação de significados possível de acontecer apenas entre linguagens 

verbais, precisamos pontuar as novas conquista e os avanços neste campo. Foi com esse fato 

em mente que pensamos o segundo capítulo desta tese, intitulado Da comunicação à 

tradução. Entre artes e linguagens. Nele, expomos de que forma esses quatro elementos (a 

comunicação, a tradução, a arte e a linguagem) encontram-se interligados e imbricados na 

composição do presente estudo, e mais, como eles se fazem presentes nas nossas vidas, sem 

que, por vezes, tenhamos consciência de como e em que extensão.  

Para a escrita do terceiro capítulo, A produção da pintora Frida Kahlo sob o 

prisma da teoria dos estudos de tradução, motivaram-nos, sobretudo, alguns estudos sobre a 

artista mexicana, mais especificamente aqueles que deixam patente o fato de que sua obra 

reflete, traduz, alguns dos principais acontecimentos de sua vida. Aplicamos a Teoria dos 

Polissistemas proposta por Itamar Even-Zohar, e analisamos de que forma a situação política 

e sócio-cultural vivida no México durante o período compreendido, basicamente, entre o ano 

de nascimento e o de morte da artista, teria influenciado ou não a obra de Frida Kahlo. No 

caso de a resposta ser positiva, teríamos que observar em que nível isso teria se dado, ou 

ainda, se sua produção artística seria, de fato, apenas o reflexo de acontecimentos pessoais. 

Para facilitar nossa análise, dividimos em três os sistemas: o primeiro deles, entre os anos de 

1890-1909 (anterior ao nascimento de Frida Kahlo e à Revolução Mexicana); o segundo, 

envolvendo os anos de 1910-1940 (auge da grande Revolução, ano em que a artista começou 

a pintar, e também o período que contempla o processo de consolidação do projeto político da 

Revolução); o terceiro e último, a partir da década de 1940, com reflexos na sua 

contemporaneidade, abarcando, sobretudo, o ano de morte da artista. Também tratamos de um 

dos assuntos mais recorrentes envolvendo a artista e sua produção: o número cada vez maior 

de admiradores de sua arte, os chamados fridólatras. Neste momento, também começamos a 

alicerçar as bases para a análise intersemiótica que compõe o último capítulo da pesquisa. 

Após as constatações feitas no capítulo anterior, a respeito das possíveis 

influências na obra da pintora, passamos para o quarto capítulo da pesquisa, A arte de Frida 

Kahlo como palimpsesto corporal, buscando, entre outros pontos, dar a conhecer em maiores 

detalhes a história de vida da artista, relatando alguns dos mais importantes acontecimentos, 

determinantes, como já dissemos, tanto da sua personalidade quanto do seu perfil artístico. 

Elencamos, ainda, através da elaboração de uma galeria, todos os seus 55 autorretratos (quase 

um terço da totalidade de sua produção), seguidos da data em que foram pintados e 

acompanhados de um breve histórico. Também optamos por apresentá-los em consonância 

com a divisão por sistemas estabelecida no capítulo anterior para, assim, melhor avalizar 
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nossas primeiras conclusões. O título do capítulo repete o mesmo dado à tese, pensado a partir 

da forma como a maioria dos autorretratos de Frida Kahlo se apresenta. Com isso queremos 

dizer que, além dos temas serem quase sempre os mesmos – o relacionamento conturbado 

com Diego Rivera e os problemas de saúde –, como demonstraremos, os autorretratos da 

pintora, se colocados um após o outro, ainda que obedecendo a uma ordem cronológica, como 

assim os expusemos, apresentam poucas mudanças. Assim é que o corpo da artista se 

transforma numa espécie de palimpsesto, onde, entre uma Frida e outra (em meio a tantas, e 

cada uma delas única, que a pintora faz surgir em várias telas), fica sempre o vestígio da(s) 

anterior(es).  

No penúltimo capítulo, trouxemos para a pesquisa três dos objetos fundamentais 

da produção da mexicana e também desta pesquisa: o diário, as cartas e seus autorretratros. 

Por meio deles, considerados, dentro de suas especificidades, tipos de escrita autobiográfica, 

ou escrita de si, construímos algumas associações, como a expressão que dá título ao capítulo: 

A escrita de si como tradução de si. Também mostramos, através da exposição de algumas 

páginas desses documentos, como eles se apresentam, e o que os torna inegavelmente 

reconhecidos como produções de Frida Kahlo. 

Por fim, no último e mais importante capítulo, a análise intersemiótica da 

produção pessoal e artística da pintora mexicana, expusemos algumas anotações do seu diário 

e dezenas de cartas (os nossos textos de partida, reiteramos) em contrapartida com os 

autorretratos (os textos de chegada) com o intuito de comprovarmos que a obra da pintora 

traduz, de fato, em quase um terço da sua totalidade, o que foi a sua vida. Para chegarmos aos 

resultados ali alcançados, foi fundamental a leitura minuciosa das anotações do diário íntimo 

e também de um extenso número de cartas, tanto as já publicadas em livros quanto as que se 

encontram guardadas em seu arquivo pessoal, no Museu Frida Kahlo, local onde parte desta 

pesquisa foi conduzida. Depois da leitura desses documentos, fizemos o cruzamento com os 

autorretratos, levando em consideração o ano em que estes foram pintados, ou seja, o mais 

próximo possível ao período em que os textos foram escritos. Sobre este momento da 

pesquisa, só podemos relatar que os achados foram reveladores, alguns deles até mesmo 

surpreendentes.  

Sabemos da existência de inúmeras pesquisas sobre a artista, muito embora, pelo 

conhecimento que temos até os dias de hoje, nenhuma delas realizada sob esta perspectiva. 

Dessa forma, nos próximos capítulos desta tese, daremos a conhecer um pouco mais da vida e 

da produção artística da pintora Frida Kahlo sob o prisma dos Estudos de Tradução, com 

maior ênfase nos Estudos de Tradução Intersemiótica. Esperamos não apenas dar nossa 
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contribuição a esses estudos expandindo ainda mais o conceito que advém desta tarefa, a de 

traduzir, mas também difundir um pouco mais os Estudos de Tradução Intersemiótica para 

que este seja reconhecido não apenas através das adaptações de obras literárias para a 

televisão e/ou cinema, como comumente acontece, mas sobretudo como um ato de (re)criação 

que pode envolver diversas linguagens e diferentes expressões artísticas, e por isso mesmo 

intitulada por Julio Plaza de tradução interlinguagens. Nesse sentido, acreditamos que esta 

pesquisa pode ter muito a oferecer. 
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 ”La comunicación humana es una traducción”. 

 

(Hurtado Albir) 
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2. DA COMUNICAÇÃO À TRADUÇÃO. ENTRE ARTES E LINGUAGENS 

 

2.1 ENTRE ARTES E LINGUAGENS 

 

Nós, humanos, somos, sem dúvida, seres da comunicação, além de, como 

veremos ao longo deste estudo, da tradução. Estamos, a todo instante, comunicando e sendo 

comunicados de algum fato ou acontecimento. Envoltos, diariamente, em uma rede de 

linguagens que nos assomam, embora nem sempre nos apercebamos do nosso envolvimento. 

A verdade é que somos, consciente e inconscientemente, atraídos e levados pela e para a 

comunicação, com informações diversas que nos chegam através de textos, números, 

fórmulas e gráficos, placas de sinalização, de imagens diversas, que, por sua vez, são 

veiculados pela televisão, Internet, livros, letreiros de outdoors, fachadas de lojas. As 

informações são tantas e veiculadas numa velocidade tal, que já não damos conta de todas 

elas. Já não dispomos de tempo nem disposição para a leitura e menos ainda para a 

contemplação. Nossas retinas parecem cada vez mais fatigadas e desacostumadas a realização 

destas ações. Lemos, mas não interpretamos. Olhamos, quando muito, mas não vemos as 

informações em suas múltiplas teias repletas de significações.  

Assim como acontece com o ato de comunicar, nosso contato com a linguagem se 

desenvolve na medida em que a utilizamos em nosso cotidiano. É através dela que 

expressamos e compartilhamos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, nossas opiniões 

e idéias, que nos relacionamos uns com os outros. É também por meio das diferentes 

linguagens que temos acesso às inúmeras informações sobre diferentes povos e culturas, que 

tomamos conhecimento do Outro (estando este perto ou espacialmente distante) e também 

marcamos nossa existência, podendo, para isso, usar da escrita, das cores, dos sinais, gestos, 

sons, símbolos, dentre outras possibilidades.  

Dividido em dois encontra-se esse mundo da linguagem. Um deles, como disse 

Ítalo Calvino (2006), é composto de “líneas horizontales en el que las palabras se suceden una 

a otra, en el que cada frase y cada párrafo ocupan un lugar determinado: un mundo que puede 

revelarse muy rico […], que requiere una acomodación particular para orientarse en él1” (p. 

19). Neste Mundo escrito, para usar o mesmo termo empregado pelo autor, também 

conhecido como o espaço da comunicação verbal, estabelecido por meio das palavras, estas 

últimas precisam obedecer a certo mecanismo regido por técnicas e estratégias próprias da 

                                                           
1 Tradução nossa: “linhas horizontais em que as palavras se seguem umas às outras, e cada frase e cada parágrafo 
ocupam um lugar determinado”.  
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linguagem. As palavras precisam, ainda, estar inseridas num sistema específico de 

significados e redes de significados. 

Da mesma forma que podemos considerar o ser humano o sujeito da 

comunicação, também podemos dizer que ele é o ser da palavra, devido à grande relevância 

desta na nossa sociedade e à imensa gama de discursos a que somos constantemente expostos. 

Somos, inegavelmente, seres imbricados nas palavras. E, ainda hoje, quando se fala em 

linguagem, na grande maioria dos casos, são a elas que as pessoas estão se referindo e, 

consequentemente, aos atos de ler e de escrever, como se estas fossem as únicas formas de se 

manter uma comunicação efetiva. As palavras de Calvino (2006) ressoam mais uma vez: 

“nuestra vida está programada para la lectura y me percibo en vías de intentar leer el paisaje, 

el prado, las olas del mar2” (p. 24). No entanto, é preciso entender que “esta programación no 

significa que nuestros ojos estén obligados a seguir un movimiento instintivo y horizontal de 

izquierda a derecha, y luego de nuevo un poco más abajo a la izquierda y así sucesivamente3” 

(idem, p. 24). Embora admitindo que a escrita e a leitura sejam uma das principais formas da 

comunicação humana, ainda se faz necessário que esta segunda seja mais bem exercitada, 

com vistas a ampliar esse rico processo.  

 

Leer, más que un ejercicio óptico, es un proceso en el que concurren 
simultáneamente el alma y los ojos; se podría hablar de un proceso de 
abstracción, o más bien de una abstracción de concretud a través del sesgo 
de operaciones abstractas, como el hecho de reconocer signos distintivos, 
fragmentar todo lo que vemos en elementos minimales, recomponer estos 
últimos en segmentos significativos, o descubrir alrededor de nosotros 
regularidades, diferencias, repeticiones, singularidades, sustituciones, 
redundancias4. (CALVINO, 2006, p. 24) 
 

Nesse mundo escrito, onde a linguagem verbal predomina sobre a não verbal, os 

demais tipos de linguagem acabam por ocupar papel secundário. Um exemplo claro dessa 

assertiva é que o ser humano, dadas as devidas proporções, não é educado para aprender a ler 

imagens da mesma forma como é alfabetizado verbalmente. O resultado é que esse “alfabeto 

                                                           
2
 Tradução nossa: Nossa vida está programada para a leitura e me vejo em vias de tentar ler a paisagem, o prado, 

as ondas do mar. 
3
 Tradução nossa: Esta programação não quer dizer que nossos olhos estejam obrigados a seguir um movimento 

instintivo e horizontal da esquerda para a direita, e em seguida um pouco mais abaixo à esquerda, e assim 
sucessivamente. 
4
 Tradução nossa: Ler, mais que um exercício óptico, é um processo no qual concorrem simultaneamente a alma 

e os olhos. Poder-se-ia falar de um processo de abstração, ou melhor, de uma abstração de concretude por meio 
de um desvio de operações abstratas, como o fato de reconhecer signos distintivos, fragmentar tudo que vemos 
em elementos mínimos, recompor esses últimos em segmentos significativos, ou descobrir ao redor de nós 
mesmo regularidades, diferenças, repetições, singularidades, substituições, redundâncias.  
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visual” termina por ser considerado um sistema bem mais complexo, menos lógico e preciso 

que o verbal. Mas, ao compararmos os dois sistemas, podemos dizer que “elementos como o 

ponto, a linha, a forma, o volume, a luz e a cor são para as imagens como as vogais e as 

consoantes para a alfabetização verbal” (BUENO, 2008, p. 19). Talvez poucos tenham essa 

lembrança, mas, quando pequenos, antes mesmo de aprendermos a ler e a escrever, eram as 

imagens – as formas, as cores – que nos ajudavam a conhecer o mundo e a melhor usar as 

palavras, num jogo de associações. Ou seja, crescemos sabendo ler imagens e, com o passar 

dos anos, à medida que somos alfabetizados verbalmente, parece que vamos nos esquecendo 

de como fazê-lo, mesmo estando cada vez mais rodeados delas. 

 

Elas já são parte daquilo que somos: imagens que criamos e imagens que 
emolduramos; imagens que compomos fisicamente, à mão, e imagens que se 
formam espontaneamente na imaginação; imagens de rostos, árvores, 
prédios, nuvens, paisagens, instrumentos, água, fogo, e imagens daquelas 
imagens – pintadas, esculpidas, fotografadas, impressas, filmadas. Quer 
descubramos nessas imagens circundantes lembranças desbotadas de uma 
beleza que, em outros tempos, foi nossa (como sugeriu Platão), quer elas 
exijam de nós uma interpretação nova e original, por meio de todas as 
possibilidades que nossa linguagem tenha a oferecer (como Salomão intuiu), 
somos essencialmente criaturas de imagens, de figuras. (MANGUEL, 2001, 
p. 21) 
 

O outro mundo, do qual a imagem faz parte, “tenemos la costumbre de llamar el 

mundo hecho de tres dimensiones, cinco sentidos, poblado de miles de nuestros semejante5”. 

(CALVINO, 2006, p.19). Este Mundo no escrito ou Mundo exterior, conforme denomina o 

autor, utiliza todos os outros métodos para comunicar, menos a palavra (e desta não depende), 

mas nem por isso carece de significações e sentidos. Usa, por exemplo, a linguagem de sinais, 

a corporal, o gesto e a expressão facial, as placas de sinalização, entre outros.  

Nesse mundo no escrito, os olhos são os principais responsáveis por nos permitir 

“ler”: “la vista llega antes que las palabras; el niño mira y ve antes de hablar6” (BERGER, 

2007, p. 13). Mas, nesse processo, participam não apenas os olhos, mas também outros 

sentidos implicados na interpretação. Trata-se de uma leitura que possibilita a abertura de um 

mundo para as várias interpretações e que nenhuma palavra jamais conseguirá esgotar. E é 

desse tipo de leitura que conclamamos que seja mais praticada e também à qual recorreremos 

ao longo desta pesquisa, sobretudo no último capítulo, quando analisaremos algumas telas da 

pintora Frida Kahlo. Embora sabendo que, com tempo, tenhamos perdido o costume dessa 
                                                           
5 Tradução nossa: que temos o costume de chamar de o mundo, feito de três dimensões, cinco sentidos, povoado 
de milhões de nossos semelhantes. 
6 Tradução nossa: “A visão chega primeiro que as palavras. O menino olha e vê antes de falar”. 
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prática, sobretudo depois do advento da escrita, responsável pela mudança do homo sapiens 

em homo legens, reconhecemos, ainda hoje, sua importância e funcionalidade.  

 

El hábito de leer ha transformado, a través de los siglos, al Homo sapiens en 
Homo legens, pero esto no quiere decir que este Homo legens sea más sabio 
que antaño. El hombre que no leía sabía ver y escuchar muchas cosas que 
nosotros ya no percibimos: las huellas de las bestias que cazaba, los signos 
anunciadores del viento y de la lluvia; reconocía las horas del día al mirar la 
sombra de un árbol y las de la noche al alienarse sobre la altura de las 
estrellas en el horizonte. Y en lo que concierne al oído, el olfato, el gusto y el 
tacto, su superioridad sobre nosotros no puede ser puesta en duda.7 
(CALVINO, 2006, p. 22) 
 

A arte, como manifestação humana de ordem estética e/ou comunicativa das 

percepções, ideias e emoções de um eu, do Outro, do mundo como um todo, está inserida 

nesses dois mundos. Ao longo dos séculos, muitos artistas usaram-na para traduzir sua 

percepção do mundo, suas emoções, sentimentos e sensações, para “falar” de sua cultura, da 

história do seu povo – que muitas vezes se confunde com a sua própria história. A arquitetura, 

a escultura, a literatura, a pintura, o cinema, o teatro, a música, a fotografia figuram como 

algumas das muitas formas de expressão.  

Nas sete artes consideradas como as mais tradicionais, a comunicação se faz 

presente a partir do uso de diferentes linguagens (verbal e não verbal, ou ainda, da junção de 

ambas) e por meio de diferentes signos. Na literatura, por exemplo, a comunicação se dá 

através das palavras, que tecem histórias de vidas reais e/ou ficcionais, que dão a conhecer 

lugares e culturas, que criam histórias de amor, algumas delas perpetuadas ao longo do tempo. 

No teatro, o corpo “fala” tanto quanto a voz que pronuncia as palavras. Na música, o som 

construído com as notas musicais tece as melodias. Na dança, os movimentos dos corpos 

contam diferentes histórias, num diálogo estreito com a música. Na escultura, o volume, a 

textura e as formas também comunicam. Na pintura – expressão da qual, aqui, muito nos 

ocuparemos – as cores, os traços e as formas nos mostram e revelam um sem número de 

cenários, situações e sentimentos. E no cinema, observa-se o conjunto dos elementos que 

                                                           
7 Tradução nossa: O hábito da leitura transformou, através dos séculos, o Homem sapiens em Homo legens, mas 
isso não quer dizer que o Homem legens seja mais sábio que o seu antecessor. O homem que não lia sabia ver e 
escutar muitas coisas que nós já não percebemos: as pegadas das feras que caçava, os sinais que anunciavam 
vento e chuva; reconhecia as horas do dia apenas ao observar a sombra de uma árvore,  e as da noite ao abstrair-
se sobre a altura das estrelas no horizonte. E no que diz respeito à audição, ao olfato, ao paladar e ao tato, sua 
superioridade sobre nós não pode ser colocada em dúvida.  
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integram todas as demais artes8. Como explicitado anteriormente, o que irá diferenciar as 

diversas manifestações artísticas é o tipo de linguagem, de signo empregado. 

Assim como os artistas costumam optar por esta ou aquela forma de expressão, 

por motivos nem sempre justificáveis e conhecidos (Frida Kahlo, por exemplo, escolheu a 

pintura devido a um acontecimento que mudou toda sua vida, do qual falaremos mais 

adiante), cada um de nós, por diversas razões e em distintos momentos, pode sentir-se mais ou 

menos atraído por uma ou outra dessas formas de comunicação. E cada uma delas pode nos 

tocar mais direta e fortemente a alma. Mas, será que algum de nós, alguma vez, já parou para 

refletir sobre a razão de determinada canção, quadro ou poema comunicar-nos mais que 

qualquer outra forma humana de expressão? Qual seria a razão de nossa maior preferência 

pelo cinema e não pelo teatro, ou vice-versa? O porquê de ficarmos tão fascinados diante de 

uma pintura, por exemplo. A(s) resposta(s) a estas perguntas pode(m) estar na maneira como 

essas formas artísticas se apresentam para nós, relacionadas, por sua vez, às questões de 

ordem estética (harmonia entre o belo e a técnica) e/ou de caráter afetivo e perceptivo, como 

as que ilustraremos nos recortes a seguir.  

Para o poeta gaúcho Mário Quintana (1906-1994), “um bom poema é aquele que 

nos dá a impressão de que está lendo a gente... E não a gente a ele”. (QUINTANA, 2005, p. 

532).  

Já o ensaísta e tradutor Alberto Manguel (2001) nos apresenta a seguinte história:  

 

Ao percorrer um museu no século I d.C., o amante rejeitado Encolpius vê as 
numerosas imagens de deuses pintadas pelos grandes artistas do passado – 
Zêuxis, Protógenes, Apeles – e exclama, em sua angústia solitária: “Então 
mesmo os deuses nos céus são abalados pelo amor!”. Encolpius reconhece 
nas cenas mitológicas que o cercam, e que representam as aventuras 
amorosas do Olimpo, reflexos das suas próprias emoções. As pinturas o 
comovem porque parecem, metaforicamente, falar dele. As pinturas são 
emolduradas pela sua apreensão e pelas circunstâncias; elas agora existem 
no tempo de Encolpius e compartilham o passado, o presente e o futuro dele. 
As obras tornaram-se autobiográficas. (p. 28) 

 

Outra história contada por Décio Pignatari (1980), ao observar certo tumulto no 

Teatro Municipal de São Paulo, em novembro de 1965, também vem ilustrar o caráter afetivo 

e perceptivo que move as nossas preferências artísticas.  

 
Quando alguém tem acesso a um certo conjunto de signos sonoros, a que 
chamamos de “música”, isto indica que esses signos se tornaram inteligíveis 

                                                           
8 A ordem aqui apresentada de nenhuma maneira pretende hierarquizar essas artes. 
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para esse leitor e intérprete – vale dizer que esses signos se tornaram capazes 
de significados para esse usuário. Pode ele também especializar-se em 
algumas manifestações particulares desse conjunto de signos (“música 
clássica”, por exemplo). Com o tempo, esse grupo de usuários 
(compositores, regentes, instrumentistas, cantores, críticos, ouvintes) vai 
emprestando e fixando certos significados nesses signos – até um ponto tal 
de congelamento que acabam por confundir os significados que emprestaram 
aos signos como os próprios signos. Dessa forma, de iniciados passam a 
emprestadores de significados e, em seguida, a “proprietários” dos signos. 
Eis por que vemos, pelo mundo afora, sócios-quotistas de Mozart, 
condôminos de Beethoven, acionistas de Chopin... Falam da música eterna 
de Beethoven porque creem assim incorporar aos domínios de sua 
sensibilidade uma parcela de eternidade. Nem foi por outra razão que, a uma 
certa altura do concerto em São Paulo, depois de Pedrinho Mattar haver 
emendado, indiferentemente, trechos de Chopin e de tangos argentinos, uma 
senhora, do balcão, entre angustiada e feroz, exclamou: “não me toquem no 
meu Mozart!” (p. 136) 

 

Há muito pouco a ser acrescentado aos três recortes acima, a não ser o fato de que 

explicitam de maneira clara e direta a relação do ser humano com as obras de arte e, 

consequentemente, com o artista. Relação esta que pode ser resumida em um reconhecer-se, 

um encontrar a si mesmo através da arte, como se nela também estivesse contida a tradução 

de seus pensamentos, de suas emoções e sentimentos, representados por meio de diferentes 

linguagens, através de distintos signos: nos versos de um poema, nos movimentos de uma 

bailarina, nas formas e cores de uma pintura, nas letras e melodias de uma canção, nos 

contornos e no volume de uma escultura. Como se nessas diferentes possibilidades de 

comunicação e de expressão estivessem a mais completa tradução de suas próprias histórias 

de vida, muitas das vezes, guardadas a sete chaves. É provável que esses nossos pensamentos 

ecoem na mente de alguns leitores desta tese, sobretudo quando em contato com a produção 

de Frida Kahlo, mais precisamente, com as cartas e os autorretratos da pintora. 

Todas as reflexões expostas neste subcapítulo podem nos ajudar a superar uma 

mística que já vem de longos anos: a da arte pela arte ou da teologia da arte, voltada apenas 

para os eleitos, os privilegiados, os mais “cultos9”, como se só estes a pudessem compreender 

ou fossem capazes de senti-la, quando, na verdade, a arte existe para todos aqueles que com 

ela e nela se identificam, se reconhecem. Por vezes, essa identificação é tamanha que não 

seria exagero afirmar que os apreciadores passam a se comportar como “donos” do artista ou 

mesmo da obra de arte (como no último recorte exposto), requerendo para si a autoria. 

Vincent Brocvielle (2013), a partir de uma frase de Marcel Duchamp – “é o observador que 

                                                           
9 Este termo hierarquizante é comumente associado aos civilizados, bem instruídos. Traz, ainda, uma relação 
implícita com o poder socioeconômico do sujeito. 
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faz o quadro” – afirmou, no prefácio da sua obra Petit Larousse da História da Arte, que “a 

arte é uma questão de apropriação”. Tendemos a concordar com Brocvielle.  
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AMARILLO 

 

Locura, enfermedad, miedo 

Parte del sol y de la alegría 

 

Más locura y misterio 

Todos los fantasmas usan trajes de este color, 

 o cuando menos ropa interior 

 

(Frida Kahlo) 
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2.2 COMUNICAÇÃO, ARTE E TRADUÇÃO 

 

No início do subcapítulo anterior, afirmamos que nós, humanos, além de sermos o 

ser da comunicação, somos também o sujeito da tradução, visto que esta se apresenta 

igualmente para nós desde muito cedo. Nossa constatação vem da afirmação de Octavio Paz 

(1990), para quem, aprender a falar é aprender a traduzir. Seguindo o raciocínio do autor, 

quando pequenos, ao perguntarmos a um adulto o significado de determinada palavra, 

buscamos, na verdade, a tradução para a nossa linguagem do termo desconhecido. O adulto, 

por sua vez, tentará explicar fazendo uso de palavras ou expressões, ou ainda por meio de 

gestos e sons (de diferentes linguagens) que façam parte do repertório da criança, para que ela 

possa, então, compreender o significado. Teoricamente, equivaleria dizer que, em casos como 

esses, “o significado é uma relação entre o interpretante do emissor e o interpretante do 

receptor; é uma função dos respectivos “repertórios”, confrontados na prática efetiva dos 

signos” (PIGNATARI, 2008, p. 37). A pequena história a seguir pode melhor ilustrar o 

fenômeno. 

 

Um garoto recém-alfabetizado costumava passar, em companhia da irmã, já 
ginasiana, em frente a um edifício onde se lia “Escola de Arte”. Intrigado, 
perguntou à irmã: “Escola de arte... que é isso?” E a irmã: “Escola de arte... 
onde se ensina arte”. E ele: “Puxa! ... Deve ser uma bagunça!” Para ele, 
“arte” significava “molecagem”, “peraltice”, de acordo com o repertório que 
lhe forneciam os ralhos da mãe (“Esse menino vive fazendo arte”). (Idem, p. 
37) 
 

Para que o garoto entenda o significado da palavra “arte”, no contexto bastante 

distinto daquele a que está acostumado, a irmã terá de explicar-lhe o termo, traduzi-lo, 

lançando mão de diferentes signos, que, por sua vez, poderão ser transformados em outros 

signos, e assim sucessivamente. Essa historieta apenas exemplifica uma entre as muitas 

situações a que estamos constantemente envoltos nesse nosso empenho de comunicar, de nos 

fazer entender, num processo que envolve diversos elementos: 

 

A comunicação pressupõe a existência de um repertório e de um código 
comuns a transmissor e receptor. Todo signo novo, externo ao código, é 
“ininteligível”. No entanto, tomando-se repertório em sentido amplo, como a 
soma de experiências e conhecimentos codificados de uma pessoa ou grupo, 
podemos dizer que esse sistema necessita da informação nova para combater 
a sua própria tendência entrópica, ou seja, a sua tendência a estados 
uniformes. A introdução do signo novo implica alargamento de repertório e 
permite reduzir a taxa de redundância do sistema. Segue-se que a invenção, a 
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originalidade (informação) é vital para a ordem do sistema, que buscará, por 
sua vez, sempre, novos estados de equilíbrio. (PIGNATARI, 2008, p. 65) 

 

Partindo da linha de pensamento desenvolvida nos parágrafos anteriores, podemos 

chegar às seguintes afirmações: 1) onde há comunicação há também tradução, e a relação 

existente entre elas é condição indispensável para a preservação e propagação da primeira e, 

consequentemente, para o entendimento do sujeito em sociedade; 2) linguagem e tradução 

estão intimamente relacionadas, ao ponto de considerarmos que um estudo da tradução é, 

também, um estudo da linguagem (e vice versa), já que o fenômeno descrito entre o garoto (o 

receptor) e sua irmã (o emissor) é análogo ao que acontece entre o tradutor e o texto (este 

último, em seu sentido mais amplo) a ser traduzido, posto que, como afirmara Octavio Paz, “a 

própria linguagem em sua essência já é uma tradução: primeiro, do mundo não verbal e, 

depois, porque cada signo e cada frase é a tradução de outro signo e de outra frase” (1990, p. 

13) e; 3) esses três elementos – comunicação, linguagem e tradução – estão imbricados uns 

nos outros. 

Na obra Traducción y traductología, Hurtado Albir (2001) responde a três 

questões por ela consideradas básicas ao iniciarmos qualquer reflexão sobre a tradução: Por 

quê?,  Para que? e Para quem se traduz?  

 

1) Traduz-se porque, além de serem tantas as línguas e as culturas existentes 
no mundo, elas são diferentes entre si, sendo esta, portanto, a principal 
razão de ser da tradução.  

2) Traduz-se para comunicar, para transpor a barreira de incomunicabilidade 
resultante das diferenças linguísticas e culturais; as traduções têm, pois, 
uma função comunicativa. 

3) Traduz-se para alguém que desconhece o sistema linguístico de uma 
determinada língua, e geralmente também a cultura, da qual se originou o 
texto, que poderá ser escrito, oral ou audiovisual.  

 

De novo, o termo comunicação surge ao se falar de tradução. Para a autora, uma 

das razões de ser da tradução é o fato de esta promover e facilitar a comunicação, de auxiliar o 

relacionamento entre os indivíduos, ajudando a romper o silêncio e o isolamento. No entanto, 

nas respostas dadas por Albir, há algo que chama a atenção, sobretudo dos estudiosos da área 

de tradução: o fato de todas as respostas estarem diretamente voltadas para um único tipo de 

tradução, como quase sempre ocorre: a interlingual, que se dá entre textos escritos em línguas 

diferentes. Mas, onde estaria, por exemplo, a razão de ser da Tradução Intersemiótica? 
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Tentaremos responder a essa questão a partir de reflexões atinentes à história das 

teorias da Tradução e também dos estudos relacionados a esta área do conhecimento – ainda 

que o façamos de maneira concisa, mesmo porque um levantamento extensivo das teorias não 

é o objetivo desta pesquisa – para, assim, expandirmos o nosso campo de observações. Sendo 

esta pesquisa baseada nos Estudos de Tradução Intersemiótica, ou seja, no diálogo entre 

textos construídos por signos diferentes, essas breves reflexões também servirão para mostrar 

o caminho trilhado para o reconhecimento e aplicabilidade desta e das outras duas vertentes 

da Tradução: a intralingual e a interlingual. 

Um dos pontos a ser destacado ao tentarmos reconstruir parte dessa história está 

relacionado ao conceito da palavra tradução, que veio variando ao longo dos anos, seguindo a 

mesma linha de evolução dos seus estudos. De início, traduzir era tão somente o ato de passar 

ou transportar o conteúdo de um texto de uma língua A (de partida) para outra língua B (de 

chegada), sem quaisquer interferências do tradutor no percurso. Mas, aos poucos, este e outros 

conceitos foram mudando. Em 1973, Frederic Will escrevia: 

 

Tradução é por excelência o processo pelo qual o ímpeto por trás das obras 
verbais10 (grifo nosso) do homem [...] pode ser diretamente transferido, 
prosseguido, ou continuado. [...] Obras de literatura podem ser exemplos 
altamente organizados desse ímpeto. (Will, apud Gentzler, 2009, p. 54).  

 

A partir de Will, percebem-se algumas mudanças de ponto de vista sobre a 

Tradução, que já não era pensada apenas como o ato de “transportar”, mas de “prosseguir” 

com o conteúdo de um texto na outra língua. Essa perspectiva de Will derivava, por sua vez, 

de outra de Pound, para quem, “em tradução, os textos renascem, ganham nova vida, são 

estimulados com uma nova energia” (Pound, apud Gentzler, 2009, p. 54), ou seja, garantem 

sua sobrevivência. Lembrando que esta ainda é uma das visões mais divulgadas e aceitas nos 

dias de hoje.  

Durante muitos anos, a palavra tradução esteve relacionada apenas ao ato de 

substituir. Atualmente, o termo tradução já é compreendido de forma muito mais ampla, 

estando associado ao ato de revelar, de explicar, ou ainda, de manifestar ideias, pensamentos. 

Por conta disso, tradução passou a ser sinônimo de reescrita, transformação, transmutação, 

transfiguração, transcriação, dentre outros mais. Dessa forma, foi possível chegar a um 

conceito de Tradução que se estende a todos os processos de representação por meio dos quais 

                                                           
10 Ainda assim, no trecho destacado, fala-se apenas no processo de tradução entre linguagens verbais. E o 
exemplo dado por este autor são as traduções de obras literárias. Resquício do domínio da palavra, explicitado no 
capítulo anterior? 
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o ser humano constantemente se recria, ao mesmo tempo em que também se revela, seja por 

meio de linguagens verbais e/ou não verbais. Todo esse raciocínio nos permite associar a 

Tradução às diversas formas de diálogos entre artes, uma das propostas desta pesquisa, e mais 

especificamente deste subcapítulo. 

Refletindo a evolução na conceituação do termo, surgiram, ao longo das últimas 

décadas, inúmeras teorias e reflexões no campo dos Estudos da Tradução (algumas das quais 

nortearão esta pesquisa, a exemplo da teoria dos polissistemas). As perspectivas vão desde a 

supervalorização do texto de partida em relação ao texto ou à cultura de chegada, até o não 

reconhecimento do texto de partida como original, uma vez que não se reconhecem a 

existência de uma origem (todo texto resulta de relações intertextuais) e entendem as 

traduções também como originais, na sua condição de produto de um sujeito-tradutor singular 

e único. Essas teorias surgidas ao longo dos anos estavam pautadas nos estudos culturais, 

feministas, nas novas teorias linguísticas, nas teorias pós-coloniais e desconstrutivistas. 

Embora várias delas nem sempre fossem diretamente construídas a partir dos Estudos da 

Tradução, muitas foram aplicadas a esse campo do conhecimento, sobretudo por preencherem 

certas lacunas e responderem a questões relacionadas à teoria e a prática tradutória. Como 

grande consequência da diversidade de pontos de vista e aplicação de reflexões muitas vezes 

bastantes distintas e oriundas de uma gama de áreas do conhecimento, os Estudos da 

Tradução tornaram-se plurais e multidisciplinares.  

Além da diversidade teórica e de perspectiva, ressalta-se, ainda, alguns fatores que 

concorreram para a expansão da atividade tradutória, tais como, a abertura da China, o 

colapso do império soviético, a emergência dos países em desenvolvimento e o fortalecimento 

de comunidades étnicas em países maiores, com condições culturais e situações econômicas 

diversas, levando ao surgimento e a aplicação de diferentes métodos, estratégias, estudos de 

casos e de novas conexões interdisciplinares. De fato, o mundo “encolhia” e os povos em 

todas as suas culturas se aproximavam cada vez mais (GENTZLER, 2009) e a uma velocidade 

cada vez maior com o advento e propagação dos diversos meios de comunicação. 

Mas foi precisamente entre as décadas de 50 e 60 do século XX que surgiram, de 

fato, as primeiras teorias acerca da Tradução, a princípio, com um caráter normativo. Tratava-

se de uma prática teoricamente considerada como mero exercício de recodificação verbal, 

pautado na busca de equivalentes formais. Desconsideravam-se fatores extralinguísticos, tais 

como, aspectos culturais envolvidos nas culturas dos dois textos. Também, subestimava-se o 

papel do tradutor como sujeito único, singular, que, de alguma maneira, faz-se presente 

durante o processo de tradução, deixando suas marcas ao longo de sua tarefa. Essa fase inicial 
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dos Estudos da Tradução ficou marcada pela subordinação teórica e metodológica à 

Linguística, disciplina incapaz de explicar alguns fenômenos da Tradução, uma vez que 

ignorava sua dimensão comunicativa intercultural e interlinguística.  

A estreita relação existente entre a Linguística e os Estudos da Tradução, trouxe 

como um dos grandes marcos para este último as conclusões de Roman Jakobson que, na 

década de 50, expandiram os limites das observações sobre a Tradução para além da 

transformação que se dá apenas entre textos escritos em duas línguas diferentes. Através de 

suas reflexões, chegou-se a que, em tradução, um signo verbal pode ser interpretado de três 

maneiras: ele pode ser traduzido em outros signos da mesma língua, o que chamamos de 

Tradução Intralingual (por exemplo, traduzir do português do Brasil para o português de 

Portugal); pode ser traduzido em outros signos em outra língua, a conhecida Tradução 

Interlingual (do português para o chinês, por exemplo); em outro sistema de símbolos não 

verbais, Tradução Intersemiótica (por exemplo, um romance ser adaptado para a televisão), ou 

ainda, esta pesquisa. 

Ao estabelecer uma relação entre a Tradução e a função cognitiva da linguagem – 

“el nivel cognoscitivo de la lengua no sólo admite, sino requiere directamente una 

recodificación interpretativa, es decir, la traducción11” (JAKOBSON, 1969, p. 74) – o 

linguista acaba por ampliar a noção de Tradução (que mais tarde também seria usada por 

outros estudiosos), passando esta a ser aplicada a todo processo de interpretação de signos.  

Dos anos 70 em diante, assistimos ao advento da Linguística de Textos, 

possibilitando que fatores extralinguísticos passassem a ser incorporados nas análises e na 

prática tradutória. Nessa mesma década, graças ao desenvolvimento de outras áreas de 

conhecimento, a exemplo da Teoria da Comunicação, da Pragmática, da Sociologia, entre 

outras, alguns fenômenos mais complexos da Tradução puderam ser repensados, tais como, o 

reconhecimento da importância de se inserirem traços culturais da língua de partida no 

processo de recriação do texto de chegada. Neste período, alguns estudiosos já reforçavam a 

necessidade de se estudar a tradução levando em conta as instituições e condições que 

influenciavam sua produção, além da forma como também afetavam a vida dos sujeitos, quer 

de forma direta ou indireta. A perspectiva cultural fixa uma significativa mudança no marco 

teórico da Tradução, que passou a se situar como disciplina independente – Estudos de 

Tradução ou Tradutologia – embora ainda vinculada à Linguística, ao menos no que dizia 

respeito ao suporte teórico.  

                                                           
11 Tradução nossa: o nível cognoscitivo da língua não só admite, mas também requer uma recodificação 
interpretativa, ou seja, a tradução.  
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A partir das décadas de 1980 e 1990, a tradução já era, então, considerada 

resultante de um processo semiótico em ação. Era “menos como um fenômeno estático, e sim 

como uma interminável tradução de signos para outros signos” (GENTZLER, 2009, p. 235). 

Com o desenvolvimento cada vez mais acentuado dos estudos, expandiram-se os olhares, 

fazendo emergir mais transformações na forma como se entendem os Estudos da Tradução. 

Novas teorias permitiram novas visões e renovadas abordagens interdisciplinares, 

provenientes de diálogos entre estudiosos de tradução e pesquisadores de outras áreas, 

mudando um pouco o cenário das noções e termos então considerados estagnados, e pré 

anunciando uma multiplicidade de perspectivas ainda maior, que seguem se desenvolvendo 

até os dias de hoje, aliando línguas, discursos, culturas e sistemas de signos.  

O diálogo entre os Estudos da Tradução e a Psicologia possibilitaram outra grande 

(r)evolução na forma de se ver e entender o tradutor: de mero transportador de palavras e 

estruturas12, para sujeito singular dotado da capacidade de interpretar e recriar textos. Não 

obstante, até bem pouco tempo não se reconhecia, e muito menos se admitia no texto 

traduzido, a presença desse sujeito tradutor, ou seja, não se aceitava que o texto traduzido 

contivesse as marcas da ideologia, das vivências e das experiências de vida do tradutor. Ao se 

reconhecer a presença desse “eu” que traduz, admitiu-se, também, que traduzir é muito mais 

que transportar palavras de uma língua para outra. Traduzir é, pois, mostrar-se, revelar-se. É 

traduzir-se, na medida em que traduz. 

Todo esse percurso também nos leva a uma grande e indiscutível verdade: a de 

que, sem as traduções, seria muito difícil ou mesmo impossível o acesso a tantas obras e a 

tantos escritores estrangeiros. Do mesmo modo, devido à evolução nos estudos, não 

conheceríamos as traduções, ou por que não dizer as diferentes interpretações (agora já nos é 

permitido o uso deste termo) de roteiristas e diretores de produções escritas, levadas para a 

televisão e/ou para o cinema. Tampouco conheceríamos outras expressões artísticas que 

traduzem a visão de mundo daqueles que as produzem, ou compreenderíamos o processo que 

se dá quando um artista reinterpreta determinada obra de arte, usando outra forma de 

expressão artística. Enfim, não conheceríamos outros povos, outras culturas, outras formas de 

ser e de ver o mesmo ou diferentes objetos. 

Esse rápido percurso pela história dos Estudos de Tradução nos mostra a evolução 

e os reflexos que este campo do conhecimento teve ao longo do tempo, além das mudanças 

                                                           
12 Cabe ainda lembrar uma crença bem tradicional sobre a autoria (chamada por alguns de romântica e por outros 
de neoplatônica) que remete à construção de uma imagem que deve reproduzir inteiramente o original. Neste 
caso, o melhor tradutor é aquele que é capaz de refletir e transpor exatamente a essência do texto. 
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que as novas perspectivas causaram na sociedade contemporânea, ressaltando a sua 

significação e relevância, não apenas no âmbito acadêmico-científico (com a inclusão de 

disciplinas ou a criação de cursos de graduação e pós-graduação, além do surgimento de 

revistas, departamentos, centros de pesquisa), mas, sobretudo, na ampliação de conceitos e 

aplicabilidade.  

Em face das considerações apresentadas, e também ao pensarmos o ato de traduzir 

como uma constante no comportamento humano, permitimo-nos afirmar que a escultura, a 

pintura, a literatura, a música, e demais manifestações artísticas, também podem ser 

consideradas traduções, na sua condição de interpretação e expressão humana, como forma de 

manifestar(se), de revelar(se). O texto artístico seria uma maneira particular de o artista ver e 

deixar-se ver a si mesmo, de ver o Outro e o mundo. É sobre essa convicção que pautamos a 

presente tese e as reflexões que se seguem.  

Na letra da canção Trilhos Urbanos13, Caetano Veloso (1942) nos dá um exemplo 

do que acabamos de afirmar, isto é, daquilo que podemos chamar de arte como expressão, 

como tradução de recordações, sentimentos e emoções. Dessa forma, o artista constrói um eu 

lírico para externar a nostalgia de um tempo passado, de sua terra natal, Santo Amaro da 

Purificação, Bahia. A letra traduz a lembrança, a nostalgia da cidade natal, do tempo.  

 

O melhor o tempo esconde, longe, muito longe 
Mas bem dentro aqui, quando o bonde dava a volta ali 
No cais de Araújo Pinho, tamarindeirinho 
Nunca me esqueci onde o imperador fez xixi 
Cana doce Santo Amaro, gosto muito raro  
Trago em mim por ti, e uma estrela sempre a luzir  
Bonde da Trilhos Urbanos vão passando os anos  
E eu não te perdi, meu trabalho é te traduzir. (grifo nosso) 

 

Já no poema Canção do Exílio14, Gonçalves Dias (1823-1864), através do eu 

lírico, expressa a saudade da terra natal e toda sua beleza, nos versos seguintes. 

 

Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá;  
As aves que aqui gorjeiam,  
Não gorjeiam como lá. 
   
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 

                                                           
13 In: Cinema Transcendental, disco lançado no ano de 1979. 
14 In: Gonçalves Dias. Poesia e prosa completas. Org. Alexei Bueno, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. 
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Nossa vida mais amores.  
 

Nas artes plásticas, ou seja, no mundo da linguagem não verbal ou das artes 

visuais, um quadro e uma escultura também podem demonstrar a expressão artística como 

tradução. Várias outras produções poderiam, naturalmente, exemplificar nossa tese, mas, para 

os propósitos do momento, elegemos apenas o exemplo que se segue.     

O quadro Vieja friendo huevos foi pintado por Velázquez, no ano de 1618. Nesse 

período, a Espanha passava por distintos momentos: a grandiosidade vivida com o Século de 

Ouro, e com ele todo o glamour social, em oposição a uma outra Espanha, também real, 

embora pouco conhecida e quase nunca exposta, de pessoas menos abastadas, sendo esta a 

que o pintor Velázquez fez questão de revelar, de traduzir em sua tela, ao sentir-se 

incomodado, assim como tantos outros artistas, como essa situação excludente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Octavio Paz (1990) afirmou que aprender a falar é aprender a traduzir, Julio 

Plaza (1987), ao aprofundar suas reflexões sobre os Estudos de Tradução Intersemiótica, vai 

ainda mais além ao assegurar que o pensamento já é, em si, uma tradução, ou seja, um 

processo anterior mesmo ao ato de fala.  

 

Por seu caráter de transmutação de signo em signo, qualquer pensamento é 
necessariamente tradução. Quando pensamos, traduzimos aquilo que temos 
presente à consciência, sejam imagens, sentimentos ou concepções (que, 
aliás, já são signos ou quase signos) em outras representações que também 
servem como signos. Todo pensamento é tradução de outro pensamento, 
pois qualquer pensamento requer ter havido outro pensamento para o qual 
ele funciona como interpretante. (PLAZA, 1987, p. 18) 

 

Vieja friendo huevos 
(Diego VELÁZQUEZ – 1618) 
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Esse pensamento em signos, que o autor irá chamar de “interior”, permanece 

conosco, até o momento de ser comunicado (traduzido) a outras pessoas por meio de 

diferentes linguagens, como fizeram, através de suas obras, os artistas anteriormente 

mencionados. 

 

Se no nível do pensamento “interior” a cadeia semiótica já se institui como 
processo de tradução e, portanto, dialógico, o que dizer daquela que se 
instaura no intercâmbio entre emissor e receptor como entidades 
diferenciadas? Neste caso, o pensamento, que já é signo, tem de ser 
traduzido numa expressão concreta e material de linguagem que permita a 
interação comunicativa. Ora, o signo é a única realidade capaz de transitar na 
passagem da fronteira entre o que chamamos de mundo interior e exterior. 
Nessa medida, mesmo o pensamento mais “interior”, porque só existe na 
forma de signo, já contém o gérmen social que lhe dá possibilidade de 
transpor a fronteira do eu para o outro (Idem, p. 19). 

 

Assim, podemos afirmar que a canção de Caetano Veloso, o poema de Gonçalves 

Dias, o quadro de Velázquez e o de Frida Kahlo que reproduzimos na abertura deste capítulo 

(sem mencionar as demais telas da mexicana que serão expostas) – todas elas expressões 

artísticas – foram, antes de tudo, pensamentos, que, por sua vez, foram traduzidos em 

expressões concretas e materiais de linguagens, permitindo a interação comunicativa no 

momento em que transpuseram a fronteira do Eu e chegaram ao Outro. Caberia, neste 

momento, reafirmar o conceito de tradução como “ação, operação de pensamento, tradução de 

nosso eu para o pensamento da outra língua, e não uma transferência linguística, científica, de 

uma coisa para o presente” (GENTZLER, 2009, p. 194). Acrescentamos, apenas, que a 

tradução de nosso eu se expande para outras linguagens, e não apenas para outras línguas. 

Acreditamos que nossas últimas reflexões não são redutoras, como algum leitor 

poderá pensar, no sentido de limitar a arte a uma forma de expressão de um “eu” que precisa 

vivenciar certos acontecimentos para expressá-los. Entendemos as funções do eu lírico, dos 

narradores, da ficcionalização dos textos, afinal, não apenas os poetas, como anunciou 

Fernando Pessoa em seu Autopsicografia (1930), mas os artistas em geral, serão, por vezes, 

uns fingidores.  

Na prática, expandiremos ainda mais essas nossas reflexões, ao construir relações 

dialógicas entre as anotações do diário e a correspondência da pintora Frida Kahlo com alguns 

de seus autorretratos. Nossas considerações também estarão pensadas de forma a ampliar a 

noção de que traduzir intersemioticamente significa transformar criativamente sistemas de 

signos. Partiremos da premissa de que a Tradução Intersemiótica permite o diálogo entre 
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diferentes expressões artísticas, sendo considerada por alguns estudiosos, a exemplo de Plaza 

(2008), como uma criação artística. Concentrar-nos-emos, ainda, na afirmação desse autor de 

que “o pensamento pode existir na mente como signo em estado de formulação, entretanto, 

para ser conhecido, precisa ser extrojetado por meio da linguagem” (p. 19).  

E, assim, acreditamos ter alcançado a proposta inicial deste capítulo: demonstrar 

que a comunicação, a linguagem, a arte e a tradução – os quatro pilares sobre os quais se 

sustenta esta tese – encontram-se indissoluvelmente interligados e imbricados. Aqui, por meio 

das notas do diário e da correspondência de Frida Kahlo e de alguns dos seus autorretratos, 

esses elementos se fazem representar como linguagens em diálogo, como tradução 

intersemiótica. Para tanto, consideraremos como texto de partida, o EU refletido nesses textos 

escritos, traduzido, isto é, extrojetado imageticamente pela artista em alguns dos seus 

autorretratos, que, para nós, serão os textos de chegada. E como a linguagem usada pela 

mexicana foi a representada pelas tintas e pincéis, será, sobretudo, sobre essa expressão (além 

dos textos escritos, reiteramos) que construiremos nossas principais observações, afinal, foi 

dessa forma que o mundo conheceu a artista e também teve acesso à tradução dos seus 

pensamentos, sentimentos e emoções.  
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“Nada hay absoluto, todo se cambia, todo se mueve, todo revoluciona, 

todo vuela y se va” 

 

(Frida Kahlo) 
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3. A PRODUÇÃO DA PINTORA FRIDA KAHLO SOB O PRISMA DA TEORIA DOS 

ESTUDOS DE TRADUÇÃO 

 

São inúmeros os estudos a respeito da produção da pintora mexicana Frida Kahlo. 

Muito já se escreveu sobre os seus problemas de saúde (sob os pontos de vista clínico e 

psiquiátrico), sua vida afetiva com o muralista Diego Rivera e sua paixão por ele (ou 

obsessão, para alguns). Muitas foram as análises feitas dos seus quadros, sobretudo dos seus 

conhecidos e expressivos autorretratos. No entanto, do que se tem noticias até a presente 

data15, acreditamos ser esta tese um dos primeiros estudos em que aspectos da vida e da 

produção da artista serão analisados sob o ponto de vista dos Estudos de Tradução, com maior 

ênfase nos Estudos de Tradução Intersemiótica. Ademais, o presente estudo apresenta outro 

elemento diferencial, no que tange seu conteúdo de base tradutológica: o fato de que tanto o 

texto de partida (isto é, as cartas – pouco exploradas – e as notas de diário) quanto o meta 

(alguns de seus autorretratos) serem produções de um mesmo sujeito, ou seja, de Frida Kahlo. 

Neste capítulo, mostraremos de que forma os Estudos Descritivos da Tradução, 

em especial a Teoria dos Polissistemas, podem nos ajudar a analisar e entender as relações 

entre o sistema que permeia aspectos da vida da pintora mexicana e sua produção artística, 

com reflexos no imenso destaque por ela adquirida no mundo das artes. Ao fim, apontar (para, 

no último capítulo desta tese, comprovar) o que muitos estudos apenas afirmam: que a obra de 

Frida Kahlo traduz, em grande parte, o que foi a sua vida. 

 

3.1 OS ESTUDOS DESCRITIVOS DA TRADUÇÃO16 

 

Ao longo das últimas décadas, foram inúmeras as teorias e diversas as abordagens 

que nortearam os Estudos de Tradução, repercutindo de várias maneiras no panorama das 

pesquisas realizadas. As diferentes perspectivas não se construíram da noite para o dia, mas 

                                                           
15 Durante o período de doutorado sanduíche na Cidade do México, de julho a dezembro de 2014, ao estar em 
contato direto com intelectuais das letras e artes mexicanas, em especial, com as escritoras Teresa del Conde, 
Dina Comisarenco, Martha Zamora – grandes estudiosas da obra de Frida Kahlo, autoras de vários artigos 
publicados – esta informação pôde ser comprovada. Também Danielle Zaslavsky, pesquisadora da área de 
tradução e membro do corpo docente do Mestrado em Tradução do Colegio de México (COLMEX), assegurou 
desconhecer estudos dessa natureza sobre a produção da artista.  
16 Faz-se importante, neste momento, esclarecer que o objetivo deste capítulo não é descrever minuciosamente as 
teorias mencionadas (seus pontos positivos e/ou negativos, a forma como se aproximam ou se afastam das 
teorias tradicionais, suas possíveis limitações, entre outras questões), mesmo porque, já são muitos os textos que 
o fazem. Aqui, apenas as apresentaremos de forma a destacar os pontos em que estas se entrelaçam com os 
objetivos da presente tese, dando-nos o embasamento teórico do qual necessitamos.  
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paulatinamente, como resultado de muitas reflexões, pesquisas e debates quase sempre 

acirrados.  

Saímos de um período de estudos altamente prescritivos, voltados quase que 

unicamente para o texto de partida e análise de aspectos de ordem linguística envolvidos no 

processo tradutório, para outro que privilegiava a descrição dos processos envolvidos numa 

tradução, considerando os sistemas e as relações envolvidas no ato da tradução: linguísticas, 

culturais, políticas e sociais.  

Na década de 1980, por exemplo, teóricos e estudiosos observaram que, no 

processo tradutório, muitas mudanças aconteciam, para além do nível da língua. No entanto, 

ainda era comum a preocupação em enumerar as semelhanças, diferenças e mudanças, em 

lugar de explicar o porquê de tais fenômenos ocorrerem, compreendendo os elementos que 

influenciaram direta ou indiretamente a tarefa do tradutor.  

É então que surge, nesta mesma década, uma disciplina que seria intitulada por 

James Holmes de Translation Studies (Estudos da Tradução). Uma linha de pesquisa com 

vistas a abarcar todo e qualquer fenômeno que envolvesse a tradução, considerando e 

analisando, sistematicamente, aspectos nunca antes abordados, a exemplo da influência 

exercida pela patronagem, as condições sociais e econômicas em que se inseria o tradutor, e 

até mesmo a manipulação industrial. Nesta disciplina, encontravam-se inúmeros trabalhos de 

diversos teóricos com diferentes objetivos, conforme Gentzler (1993): os da escola de 

Leuven, na Bélgica (José Lambert, Lieven d’Hulst, Katrin van Bragt), voltados para o estudo 

de traduções de certos períodos; os da Escola Holandesa (Kitty M. van Leuven-Zwart), 

dedicados à comparação sistemática de traduções no nível microestrutural; os do grupo anglo-

americano (Susan Bassnet, André Lefevere), direcionados para o exame das condições de 

recepção de traduções, em uma determinada cultura e época; e os da Escola de Tel Aviv 

(Itamar Even-Zohar e Gideon Toury) fundamentados na teoria dos polissistemas e orientados 

para a busca de normas adotadas em traduções. Mas, segundo Gentzler (1993), apesar de 

pesquisas distintas, todas apresentavam um ponto em comum: o fato de rejeitarem a noção de 

equivalência enquanto construto baseado apenas no texto de partida.  

Entre os teóricos anteriormente mencionados, destacamos dois, devido à 

importância e aplicabilidade de seus trabalhos aos objetivos da presente tese: Gideon Toury e 

Itamar Even-Zohar, cujas reflexões demonstram certa confluência. As ideias de Gideon Toury 

(diretamente relacionadas aos Estudos Descritivos da Tradução) sofreram influências da 

teoria dos Polissistemas desenvolvida por Even-Zohar. Assim, parece-nos justificável 
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compreender o primeiro, para, então, estudar o segundo, visando construir o aporte teórico 

que fundamenta o presente capítulo. 

Há dois importantes pontos a serem destacados na pesquisa realizada pelo 

israelense Gideon Toury: o primeiro, que ela se deu a partir do estudo de traduções 

literárias17, buscando construir os fundamentos de uma ciência para estudar, descritivamente, 

essas traduções; o segundo, que este teórico adotou como prioridade em seus estudos o polo 

receptor da tradução. Isso significa dizer que, em termos tradutológicos, o foco de atenção se 

deslocou do texto de partida (preferido em teorias e métodos anteriores) para o texto de 

chegada. 

Como salienta Cristina Carneiro Rodrigues (1998), foram muitos os artigos 

publicados por Toury entre os anos de 1975 e 1980, em sua grande maioria teóricos (nove, no 

total) e outros poucos estudos de caso (apenas dois), nos quais aplicou a teoria desenvolvida. 

Por esses trabalhos, o israelense ficaria conhecido como o estudioso de maior relevância nos 

Estudos Descritivos da Tradução. Resumidamente, o objetivo de Toury era explicar, 

sistematicamente, a orientação dada às traduções, isto é, a forma como elas se inseriam no 

sistema receptor e os fatores que influenciavam a realização do trabalho do tradutor. Para ele, 

estes fatores deveriam ser levados em consideração, posto que “desempenhavam papel 

importante tanto na formação e na formulação de textos traduzidos quanto em sua aceitação 

enquanto traduções em contextos culturais e linguísticos específicos” (RODRIGUES, 1998, p. 

153). 

Outro ponto a ser destacado nos estudos realizados por Toury, e também por 

outros descritivistas, refere-se à atenção dada aos diferentes corpora que mantém relação com 

a tradução, a exemplo das críticas, dos trabalhos de edição e antologias de textos, além dos 

textos de referências. Para Lefevere (1992), todos estes elementos deveriam ser levados em 

consideração por se tratarem de produtos históricos, ideológicos e sociais, assim como as 

próprias traduções. Tanto Toury quanto Lefevere acreditavam que a tradução é um dos fatores 

que impulsionam mudanças culturais e literárias, opinião também compartilhada por autores 

de inúmeros trabalhos desenvolvidos na área.  

Passemos, agora, a Itamar Even-Zohar, sobre cuja Teoria dos Polissistemas 

iremos nos deter um pouco mais.  

 

 

                                                           
17 Muito embora Toury afirmasse que seus métodos não se aplicavam apenas às traduções literárias, e sim à 
tradução em geral, desta enquanto atividade e produto semiótico. 
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Distancia 

También la ternura puede ser de este azul 

 

(Frida Kahlo) 
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3.2 A TEORIA DOS POLISSISTEMAS 

 

Uma vez mais, reportamo-nos às mudanças mencionadas no subcapítulo anterior, 

quando se começou a considerar que fatores externos, isto é, que diferentes sistemas também 

poderiam influenciar uma tradução. 

Os avanços, neste campo, tiveram uma forte contribuição das pesquisas 

desenvolvidas pelo também israelense Itamar Even-Zohar. Suas proposições estavam 

baseadas no estudo de relações intrassistêmicas, isto é, na observação de uma rede de sistemas 

semióticos que atuam na comunicação humana por meio de signos como “a cultura, a 

linguagem, a literatura e a sociedade” (EVEN-ZOHAR, 1990, p.1). Suas hipóteses 

culminaram na formulação de uma teoria, que ficaria conhecido como Teoria dos 

Polissistemas, que pensa a tradução como produto de “um sistema múltiplo, um sistema de 

vários sistemas com interseções e sobreposições mútuas, que usa diferentes opções 

concorrentes, mas que funciona como um todo estruturado, cujos membros são 

interdependentes” (Idem, p.3). Em suma, o israelense comprovava que as traduções não 

aconteciam fora de um contexto político, cultural, religioso, social, histórico diverso que as 

influenciava diretamente.  

Embora as reflexões de Even-Zohar tenham partido do estudo do sistema de 

traduções de textos literários hebraicos, a teoria vem sendo aplicada e expandida em 

diferentes pesquisas. Um exemplo é a tese de doutorado desenvolvida por Jorge Hernán Yerro 

(2012), com orientação da Professora Doutora Elizabeth Ramos, que, ao abordar a tradução 

da Guerra das Malvinas para a literatura e o cinema, aplica a noção de polissistema à 

“sociedade argentina no período compreendido entre os anos 1982 a 2005, uma vez que o fato 

histórico, sob consideração, e as ficções construídas a partir dele tiveram a Argentina como 

protagonista, dentro desse espaço de tempo.” (YERRO, 2012. p. 65). Mais adiante, o autor 

acrescenta: 

 

No caso desta investigação, que pretende compreender as diversas traduções 
de um fato histórico à ficção, sua aplicação é proveitosa, pois contribui para 
o exame dos vários sistemas atuantes nas traduções, tais como, o sistema da 
literatura histórica, o sistema jornalístico, o sistema da literatura de ficção e 
o sistema da ficção cinematográfica. (Idem, p. 19) 
 

Vale ainda lembrar a tese de doutoramento de Jaroslaw Jacek Jezdzikowski, 

defendida em 2008, sob a orientação da Professora Doutora Eliana Franco. Sob o título “Pilar 
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do comunismo ou um escritor exótico?”, a tese aborda as diferentes influências das mudanças 

no sistema sociopolítico sobre as traduções da obra de Jorge Amado, na Polônia. 

Da referida teoria e sua aplicação na presente tese, destacaremos alguns pontos 

que consideramos de especial relevância na formulação de uma espécie de guia teórico a ser 

usado quando da análise do polissistema que envolve a produção artística de Frida Kahlo: 

 

� Dinamicidade e heterogeneidade como características mais marcantes. A 

primeira estaria relacionada com a interação continua dos sistemas, ou seja, ao 

compor os polissistemas, cada sistema interage entre si formando um 

polissistema maior. Quanto à segunda, implica dizer que os sistemas não são 

iguais, estando os mesmos hierarquizados no seio do polissistema.   

� Multiplicidade de interseções, podendo implicar maior complexidade na sua 

estruturação. 

� Possibilidade de se contemplarem sistemas compostos por mais de um centro e 

mais de uma periferia, permitindo deslocamentos difusos de um mesmo 

elemento, por exemplo, transferência da periferia de um sistema para a 

periferia ou para o centro de outro sistema. 

� Luta permanente entre os vários níveis – centro e periferia – com intensa 

movimentação de posições. 

� Possibilidade de se contemplarem sistemas de diferentes signos.   

 

Ao considerarmos os autorretratos da pintora Frida Kahlo traduções de alguns 

acontecimentos narrados em seus registros escritos, ponderamos que alguns fatores a 

influenciaram durante esse processo de transmutação para outra linguagem de seus 

pensamentos e sentimentos, processo este que até poderíamos chamar de “tradução de si”18. 

O estudo também nos permite formular hipóteses que possam explicar, entre as questões 

mencionadas anteriormente, as relações que ocasionaram as mudanças ocorridas ao longo da 

trajetória da artista, deslocando-a da posição de mera esposa do renomado muralista Diego 

Rivera, para a de personalidade que, na atualidade, mais representa o México 

internacionalmente, o que pode ser confirmado nas palavras de Carlos Fuentes (2007), no 

                                                           
18 No antepenúltimo capítulo, desenvolveremos o termo “tradução de si”. 
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prólogo da obra em homenagem ao centenário da pintora, ao dizer que Frida Kahlo é a artista 

mais famosa do México19. 

Assim, através da teoria do polissistemas, tentaremos compreender todo um 

sistema e as relações determinantes do status de certas unidades que compõem e envolvem a 

produção artística da pintora, a exemplo do momento político-social pelo qual passava o 

México, o papel da mulher no final do século XIX e início do século XX naquele país, além, é 

claro, da influência que exerceu em sua obra a cultura mexicana. A abordagem teórica 

também nos possibilita considerar que o inverso pode ter acontecido. Vale ressaltar que Frida 

Kahlo, para uma ala tradicional da cultura mexicana, é ainda considerada uma artista que 

fugiu do papel esperado de uma mulher mexicana do seu tempo. Para outras esferas, no 

entanto, Frida Kahlo foi uma mulher instigante e questionadora de padrões, servindo de 

inspiração para outras tantas de todas as épocas. Hoje, não resta dúvida, as telas da mexicana 

revelam atitudes que não eram condizentes a uma figura feminina, ainda mais da forma tão 

aberta como ela o fez. 

Desta forma, analisaremos a produção da artista, a partir da composição de três 

diferentes sistemas:  

 

• O primeiro deles, entre os anos de 1890 e 1909 – compreende os anos que 

antecedem ao seu nascimento (1907) e também anterior à Revolução Mexicana 

(1910), este último, um dos grandes marcos na história do país; 

• O segundo, entre os anos de 1910 e 1940 – inclui o auge da Revolução 

Mexicana (1910), o ano em que a artista começou a pintar (1925) e também o 

período que contempla o processo de consolidação do projeto da Revolução. 

• O terceiro e último sistema está configurado a partir do ano de 1940, abarcando 

o ano de morte da artista (1954). Contempla, ainda, breves reflexos na 

sociedade atual. Este sistema é também uma tentativa de entender e explicar a 

repercussão internacional, cada vez maior, da obra da artista20. 

                                                           
19 A obra em questão é Frida Kahlo: homenaje nacional. 1907-2007, organizada por Carlos Fuentes, publicada 
quando do centenário de nascimento da artista.  
20 Este último sistema foi pensado e incorporado no exato momento da escritura deste capítulo. Isso aconteceu 
porque nos chamou a atenção o fato de que, mesmo muitos anos após sua morte, a obra de Frida Kahlo continua 
atraindo um número cada vez maior de apreciadores. Durante estadia no México para realização de doutorado 
sanduíche (fator que também impulsionou esta última análise), entre julho e dezembro de 2014, e ao visitar a 
Casa Museu Frida Kahlo, chamou-me a atenção o enorme número de visitantes que aguardavam numa longa fila 
a possibilidade de visitar o local. Pessoas de diferentes partes do mundo e de diversas faixas etárias, desde 
adolescentes a pessoas mais velhas. Também, uma notícia vinculada no jornal El Universal, no dia 25 de agosto 
de 2014, com o seguinte título: “Frida Kahlo establece récord internacional en Roma” 
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3.3 O SISTEMA QUE ENVOLVE A PRODUÇÃO DA PINTORA MEXICANA FRIDA 

KAHLO 

 

Século XX. Ano, 1907. O país, México. Aos 07 de julho nascia Magdalena 

Carmen Frida Kahlo y Calderón. Hoje, mundialmente conhecida como a grande pintora 

mexicana Frida Kahlo. Mas, antes de se tornar uma personalidade bastante conhecida e 

referenciada internacionalmente, a artista veria seu país passar por grandes mudanças, que 

afetariam não apenas sua vida e a de sua família, mas de toda uma sociedade na qual se 

encontrava inserida.  

Ao longo de sua história, toda nação passa por inúmeras transformações, algumas 

profundas, que afetam todo um grupo, outras superficiais, que causam impactos apenas em 

grupos isolados. Há ainda aqueles grupos que tentam resistir de todas as formas a essas 

mutações, embora sem muito êxito. São mudanças científicas, políticas, sociais, econômicas, 

culturais, entre outras, que podem acarretar, sobretudo, transformações comportamentais, que 

são, por sua vez, o resultado mais do que natural das modificações com as quais 

inevitavelmente estes se confrontam. Assim como nem sempre o sujeito se dá conta delas – 

embora tenha o costume de fazer comentários do tipo “no tempo dos meus avós, dos meus 

pais, as coisas não eram assim, eram bem diferentes” – muitas vezes, também ignora suas 

origens, suas causas. Mas, é inegável que os tempos mudam, que a sociedade muda. 

Assim é que os acontecimentos decorridos no final do século XIX e início do XX 

acarretaram profundas mudanças em diversas esferas da sociedade mexicana. Nascida com os 

primeiros ecos da grande revolução de 191021, um dos movimentos políticos e sociais mais 

importantes para a história do país, Frida Kahlo viveria alguns desses eventos. Sua forma 

particular de ser e de agir (considerada uma mulher forte, decidida, à frente do seu tempo – 

mesmo vivendo em uma sociedade machista –, que soube superar a dor física e moral, entre 

outras características que lhe são atribuídas) também marcaria profundamente sua 

personalidade artística. Poderia ser esse o grande elo de atração e aceitação entre a artista e 

seus milhares de admiradores e/ou apreciadores de sua arte? Estaria aí uma das possíveis 

                                                                                                                                                                                     

(http://www.eluniversal.com.mx/cultura/2014/frida-kahlo-1032868.html). Na nota, a informação de que mais de 
300 mil pessoas visitaram a exposição sobre a artista, fato nunca antes ocorrido naquela cidade. Por fim, a visita 
realizada ao Museu de Arte Moderna, de Nova Iorque (janeiro de 2015), ao constatar que duas telas da mexicana 
ali expostas estavam entre as mais visitadas. 
21 Esse acontecimento levou a artista a alterar, em algumas ocasiões, o ano de seu nascimento de 1907 para 1910. 
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razões desse número cada vez maior de fridolátricos22 ou, como diríamos em português, 

fridólatras? 

Partindo das considerações e questionamentos acima, passaremos a analisar o 

polissistema que envolve o período compreendido entre o nascimento e morte da pintora Frida 

Kahlo (1907-1954), com maior ênfase ao de sua produção artística (1925-1954), ao tempo em 

que também nos direcionaremos aos dias atuais.  

O fim do século XIX e o início do século XX estão marcados por três grandes 

acontecimentos: 1) a industrialização da economia (1880); 2) a Revolução Mexicana (1910) e; 

3) o processo que ficou conhecido como reconstrução (1920). Todos esses eventos influíram 

diretamente na vida política, econômica, social, cultural e artística do país. 

Ao iniciarmos tais investigações, uma constatação: grande parte das obras que 

tratam desses acontecimentos está quase sempre preocupada em apenas apresentar aos leitores 

os fatos históricos. Na contramão desse posicionamento, construímos esta pesquisa, posto 

que, aqui, também nos interessa saber de que forma esses eventos mudaram a vida cotidiana, 

o comportamento dos cidadãos, incluindo, é claro, ao da artista Frida Kahlo.  

 

Uno de los aspectos que se modifican, que se subvierten en el curso de las 
revoluciones es el de la vida cotidiana, entendida como el conjunto de 
manifestaciones con el que se expresa la individualidad de las personas de 
una sociedad e incluye sus actitudes, sentimientos, ideas, aspiraciones, 
valores, moral e identidades con los que organizan la producción y 
reproducción de su vida biológica, material y espiritual, su concepción de sí 
mismos y su ubicación y relaciones con los demás y con el entorno23. 
(HELLER apud ESPINOSA, 2006, p. 52) 

 

Como a individualidade que aqui mais nos interessa estudar é a da pintora, faz-se 

necessário conhecer seu entorno, quer dizer, a relação de alguns sistemas (político, religioso, 

social, artístico-cultural) durante o período em que viveu a artista. Ademais, acreditamos ser 

necessário refletir também sobre períodos anteriores e posteriores, que podem ou não ter 

influenciado sua produção artística. 

                                                           
22 Termo usado por Teresa del Conde (mexicana, crítica de arte e profunda conhecedora da vida e da obra de 
Diego Rivera e Frida Kahlo, tendo escrito vários textos, sobretudo a respeito desta última) em seu livro Frida 
Kahlo: la pintora y el mito, para expressar o fenômeno, como ela mesma afirma, em torno da figura da artista. 
23 Tradução nossa: Um dos aspectos que se modifica, que se subverte no curso das revoluções é o da vida 
cotidiana, compreendida como o conjunto de manifestações com que se expressa a individualidade das pessoas 
de uma sociedade e inclui suas atitudes, sentimentos, ideias, aspirações, valores, moral e identidades com que se 
organizam a produção e reprodução de sua vida biológica, material e espiritual, sua concepção de si mesmo e sua 
posição e relação com os demais e com seu entorno.  
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Retomando nossa análise, observamos que a sociedade mexicana do período que 

antecede a Revolução Mexicana (compreendido entre os anos de 1890 a 1909), e anterior ao 

nascimento da pintora, apresentava o seguinte cenário:  

 

• Na política, a consolidação de um estado laico. O presidente Porfirio Díaz se 

converte na figura do “homem forte”, controlador da esfera política do país, 

tendo como aliado um grupo de políticos e intelectuais, denominados 

popularmente de “científicos”, devido à aplicação de métodos científicos na 

administração do governo do país (positivismo). As relações com alguns países 

europeus se dão por meio de intercâmbios políticos e econômicos. O 

liberalismo político-europeu ganha mais força.  

• No plano religioso, a Igreja é a grande regente das normas de conduta moral. 

Observa-se a existência de um trânsito entre uma “sociedade moderna” frente a 

uma outra de caráter e cunho conservador, devido à forte influência religiosa.  

• No âmbito social, as regras de conduta moral regem a vida civil. Fica 

estabelecida de forma bastante clara a diferença entre os “bons” e “maus” 

comportamentos. 

• No campo ideológico, o positivismo (como modelo político e ideológico) é 

introduzido por Gabino Barreda. O corpo do momento político conhecido 

como “porfiriato24” é definido como “os positivistas”. A educação passa a ter 

caráter científico, sendo então criada a Escuela Nacional Preparatória como 

um novo modelo educativo. O sistema educativo é laico. 

• Na esfera artístico-cultural, observa-se a influência da arte francesa. O 

movimento conhecido como Art Noveau é considerado uma das mais claras 

influências tanto na arquitetura como na pintura, ficando ainda mais bem 

definida no período do Modernismo. O decadentismo, elemento essencial da 

poesia, está representado na pintura nas obras de Julio Ruedas. A geração de 

escritores e pintores considerados como La Bohemia (de caráter francês), 

define o rumo da arte mexicana. A Revista Moderna torna-se o ponto de 

encontro e de intercâmbio entre escritores europeus e latino-americanos. A 

influência do positivismo se faz palpável na representação pictórica das 

                                                           
24 Período compreendido pela presidência de Porfirio Diaz, que estabeleceu um regime político de mais de três 
décadas. Esteve pela primeira vez no poder de 1876 a 1880. Depois, por mais vinte e sete anos, de 1884 a 1911, 
período que ficou conhecido como Porfirismo. 
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paisagens do pintor José María Velasco, considerado um dos mais importantes 

pintores e paisagistas do período. Embora não contando com um peso muito 

forte devido à grande influencia do Modernismo, a pintura e a literatura de 

costumes abordam as mudanças sociais e políticas. Na pintura, o surrealismo 

merece destaque à parte, devido a sua força. Diego Rivera, David Alfaro 

Siqueiros e José Clemente Orozco, destacados muralistas, se formam em 

academias da Europa, sendo influenciados pelas vanguardas europeias. No 

México, essas vanguardas se fazem presentes em um grupo denominado “Los 

estridentistas”, que se caracteriza por utilizar, tanto na poesia como nas 

pinturas e gravuras ilustradas nas revistas, elementos característicos da 

civilização ou modernidade tecnológica, tais como o telégrafo, os postes de 

eletricidade, o uso do telefone e do radio. Com o chamado “exílio espanhol”, 

observa-se, no México, a influência das vanguardas europeias, bem como do 

surrealismo.  

 

Aplicando a teoria dos polissistemas a todo o contexto exposto, seria possível 

desenvolver a seguinte representação: 
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Ilustração 1 – Polissistema. México, 

(1880-1909) 

Polissistema - México 

(1890-1909) 
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Aqui, embora o cenário apresentado e reforçado pela Ilustração 1 possa ser 

considerado autoexplicativo, cabe ressaltar a inter-relação entre alguns desses sistemas. No 

centro de todos eles está o sistema político, influenciando, sobretudo, os sistemas ideológico e 

artístico-cultural. Nessa época, a arte estava, como se costumar dizer, a serviço da política, 

bem como as ideologias do período. Na lateral, mas não na periferia do polissistema, 

deixemos claro, observam-se os sistemas religioso e social, cabendo ao primeiro ditar as 

regras e normas da boa conduta moral e social. Daí sua (inter)relação com este segundo 

sistema.  

Neste momento da análise, em virtude da proposta do presente capítulo, cabe abrir 

um parêntese e dar um pouco mais de ênfase aos dois últimos sistemas: o religioso e o social. 

Nessa época, a Igreja exercia forte influência na vida social, regendo as normas de conduta 

moral, depositando no sexo feminino o maior dos pesos e exigências. A mulher considerada 

exemplar era aquela devota ao lar (cuidadora e cuidadosa dos afazeres domésticos), ao marido 

e aos filhos. As obras artísticas, que inserimos abaixo, produzidas em diferentes épocas dos 

séculos XIX e XX, ilustram o período, além de apresentarem resquícios de décadas anteriores, 

ou seja, traduções legítimas de uma sociedade bastante conservadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compuerta de San Lázaro en 1857 
(Luis Coto – 1857) 
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Ao tomarmos conhecimento de quão conservadora, e por vezes machistas, foi e, 

ao que parece, ainda segue sendo a sociedade mexicana, é inevitável fazermos a seguinte 

pergunta: como poderia uma mulher, em plena década de 1930, ter atitudes tão liberais, tão 

transgressoras tanto na vida quanto na sua produção artística? Que mudanças ocorridas no 

século XX poderiam tê-la influenciado?  

Os quadros apresentados anteriormente foram pintados durante a primeira metade 

e final do século XIX. Mas, mesmo passado alguns anos, já no início do século XX, a elite 

Patio del ex convento de San Agustín 
(José María Velasco  – 1861) 

 

El valle de México desde el cerro de 
Tenayo - (Eugenio Landesio – 1870) 
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mexicana ainda não via com bons olhos uma mulher que trabalhasse fora de casa. O fato era 

considerado um verdadeiro escândalo, com exceção daquelas que, por dificuldades 

financeiras, precisavam ajudar com as despesas da família. Frida Kahlo, através de sua arte, 

traduz essa mulher no quadro O ônibus. Teresa del Conde (2002) assim descreve a tela: “[...] 

junto a este capitalista vemos a una discreta señorita perteneciente a las buenas familias de 

San Ángel o de Coyoacán, que con corrección junta sus manos”25 (p. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas não apenas a senhorita mencionada na descrição de Teresa del Conde (2002) 

aparece “bem comportada”. Também a senhora da esquerda encontra-se, igualmente, muito 

séria, com ar de recato, mãos juntas e pousadas sobre o colo. Uma terceira mulher também 

está presente neste quadro e segura um bebê em seus braços, ao que parece, amamentando-o. 

As quatro imagens exibidas anteriormente (dos anos 1857, 1861, 1870 e 1929, 

respectivamente) dispensam maiores comentários com relação ao que tanto a Igreja quanto a 

sociedade da época esperavam como postura ideal de uma mulher. Mas esta não é a única 

referência que fará Frida Kahlo à sociedade da sua época. Durante pesquisa realizada no 

arquivo da artista, encontramos um texto não datado e intitulado Retrato de Diego, onde a 

pintora tece alguns comentários a respeito dessa mesma sociedade mexicana. 

 

                                                           
25 Tradução nossa: perto do capitalista vemos a uma discreta senhorita pertencente às boas famílias de San Ángel 
ou de Coyoacán, que, com correção, une as mãos. 

El camión  
(Frida Kahlo  – 1929) 
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Yo se que de mi, el público probablemente esperaba un “retrato de 
Diego” muy personal, muy “femenino”, anecdótico, divertido, lleno de 
“quejas” o de chismes, de esa clase de “chismes decentes” 
interpretables según la morbosidad de los lectores. Pero no so seré 
yo quien desvalorice la personalidad de un hombre de genio 
maravilloso, con estupideces. Probablemente esperaban, sobre todo 
“las señoras”, oír de mí, lo mucho que he sufrido con Diego. 
¿“Sufren” mucho las márgenes de un rio para dejarlo correr, porque 
se deslavan y se gastan, y la tierra “sufre” cuando llueve, y el sol 
“sufre” porque entrega su energía?  Dentro de mi papel obscuro y 
difícil de aliada de un ser extraordinario, tengo mi recompensa 
natural, la misma recompensa que tiene un punto verde en una 
cantidad de rojo, la recompensa de equilibrio. Los demás 
“sufrimientos” y “alegrías” que entran en las normas de una sociedad 
podrida de mentiras, no los conozco. Si tengo prejuicios, y me hieren 
las acciones de los demás incluyendo las de Diego, es mi deber 
hacerme responsable de mi propia incapacidad para defenderme.2627 
(KAHLO) 

 

Do exposto, apenas destacar o emprego da palavra senhoras entre aspas (o que 

pode conotar certo tom irônico), e o trecho em que a artista faz referência às normas da 

sociedade “podre” da época, mostrando que essa questão não passava despercebida por ela. E 

essa situação nos fez inevitavelmente (re)pensar na representação de um outro polissistema 

(uma espécie de pequeno recorte do polissistema anterior), que a seguir expomos, onde a 

mulher aparece na periferia, situação que pouco mudará ao longo das décadas, como veremos 

no curso deste estudo. 

                                                           
26 Tradução nossa: Sei que de mim, o público provavelmente esperava um “retrato de Diego” muito pessoal, 
muito “feminino”, anedótico, divertido, cheio de “queixas” ou de “piadas”, desse tipo de “piadas decentes” 
interpretáveis e aproveitáveis segundo a morbidez dos leitores. Mas não serei eu quem vai desvalorizar a 
personalidade de um homem de gênio maravilhoso, com estupidezes. Provavelmente esperavam, sobretudo “as 
senhoras”, ouvi de mim, o quanto sofri com Diego. “Sofrem” muito as margens de um rio para deixá-lo correr, 
porque se escorrem e se gastam, e a terra “sofre” quando chove, e o sol “sofre” porque entrega sua energia? 
Dentro do meu papel obscuro e difícil de aliada de um ser extraordinário, tenho minha recompensa natural, a 
mesma recompensa que tem um ponto verde em uma quantidade de vermelho, a recompensa de equilíbrio. Os 
demais “sofrimentos” e “alegrias” que entram nas normas de uma sociedade podre de mentiras, não as conheço. 
Se tenho preconceitos, e me ferem as ações das pessoas incluindo as de Diego Rivera, é meu dever fazer-me 
responsável de mi própria incapacidade para defender-me. (ANEXO 1) 
27 O texto em questão apresenta inúmeras versões, e esta é apenas uma delas. Na versão que parece ser a 
definitiva, a artista retira as aspas presente na palavra señoras, e muda também outros trechos do texto, como 
pode-se perceber a seguir: “probablemente algunos esperaban de mi, un “Retrato de Diego”, muy personal, 
femenino, anecdótico, divertido, lleno de quejas y hasta de ciertas cantidad de “chismes”, de esos “chismes 
decentes” interpretables y aprovechables según la morbosidad de los lectores, quizá esperaban oír de mi, 
lamentos de lo mucho que se “sufre” viviendo con un hombre como Diego, pero yo creo que las márgenes de un 
rio “sufra” descargando su energía. Para mí todo tiene una compensación natural” (…). A escritora Raquel 
Tibol, na obra Frida Kahlo en su luz más íntima, apresenta outra versão desse mesmo texto, completa e com 
muitas alterações.  



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2 – Polissistema. México, 

(1880-1909) 

Polissistema - México 

(1890-1909) 
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Aos poucos, foram ocorrendo mudanças na moral tradicional da época – fato que 

já pode ser considerado prenúncio de mudanças na exposição do polissistema seguinte. As 

transformações se deveram, em particular, à influência do cinema e também ao laicismo 

vigente durante o regime de Calles28, em oposição ao governo de Obregón29, quando a 

imprensa, assim como parte dos setores mais radicais da sociedade, defendia o então ideal 

feminino vitoriano da mulher casta, sacrificada, que deveria dedicar-se ao lar e à educação 

dos filhos. Herrera (2006) aponta essas primeiras transformações através de um texto escrito 

por uma figura feminina da época. 

 

Yo he averiguado que los hombres quieren que las mujeres sean como 
muñecas, que se pongan vestidos bonitos, que sean siempre encantadoras. 
Yo de mí sé que tengo que ser graciosa, a veces un poco atrevida, pero nunca 
vulgar… ¿Qué hay en la vida después de todo, más que el hombre y la 
mujer? A la mujer incumbe hacerse atractiva para el hombre. ¿Besar? ¡Ah! 
Eso embellece a la mujer. Besar con toda la efusión de un amor vehemente 
hace que las mujeres florezcan y resplandezcan, así como el sol hace brotar a 
las flores. Deberían existir clínicas para enseñar a besar, en vez de escuelas 
de economía doméstica, a fin de hacer a las mujeres bellas y garantizar la 
felicidad de los hogares. El beso es lo más inocentes y lo más puro del 
mundo3031 (HERRERA, 2006, p. 100). 
 

Claro está para todos aqueles que já leram algo a respeito da vida de Frida Kahlo, 

e também para os que, em algum momento, pararam para analisar alguns de seus 

autorretratos, que, do ponto de vista social e religioso, a artista não foi a típica, a tradicional 

mulher mexicana do século XX. Muito embora tenha se casado, ela não foi, em grande parte 

de sua vida, o que a sociedade mexicana da época pregava e dela esperava na condição de 

mulher. Ela foi, precisamente, Frida Kahlo, transgressora, mulher que não escondia seus 

vícios (a bebida e o cigarro), mas que soube superar as dores físicas (em decorrência dos 

inúmeros problemas de saúde) e morais (as diversas traições, que ocasionaram uma 

                                                           
28 Plutarco Elías Calles, considerado o chefe máximo da Revolução, foi presidente do México entre os anos de 
1924 a 1928. 
29 Álvaro Obregón Salido presidiu o México entre os anos de 1920 a 1924.  
30 Tradução nossa: tenho constatado que os homens querem que as mulheres sejam como bonecas, que usem 
vestidos bonitos, que sejam sempre encantadoras. Quanto a mim, sei que devo ser graciosa, às vezes um pouco 
atrevida, mas nunca vulgar... Que existe na vida mais que o homem e a mulher? Dizem que uma mulher deve ser 
atrativa para o homem. Beijar? Ah! Isso torna bela uma mulher. Beijar com toda a efusão de um amor veemente 
faz com que as mulheres floresçam e resplandeçam, assim como o sol faz as flores brotarem. Deveriam existir 
clínicas para ensinar a beijar, em vez de escolas de economia doméstica, com a finalidade de fazerem as 
mulheres bonitas e garantir a felicidade dos lares. O beijo é o que há de mais inocente e mais puro do mundo.  
31 O texto publicado por esta autora (como a mesma informa nas referências do seu artigo) fazia parte da seção 
de conselhos femininos intitulados “Lecturas para damas. Mi receta para ser bellas”, publicado regularmente 
nas páginas sociais do El universal Gráfico. O artigo usado na citação foi publicado no dia 01 de junho de 1926. 
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separação, seguida de uma reconciliação, do seu então marido Diego Rivera), tornando-as 

públicas.  

Emerge, pois, inevitavelmente mais uma pergunta: sendo a sociedade mexicana 

tão conservadora, onde estariam as possíveis origens dessa transgressão? Podemos imaginar o 

quão difícil pode ser eliminar ou sobrepassar imagens tão respeitadas ao longo do tempo. 

Uma das possíveis respostas à pergunta sugerida linhas atrás pode estar nas 

reflexões de Tynjanov (apud GENTZLER, 2009, p. 145), ao estudar as características 

sincrônicas e sua dependência com estruturas passadas e futuras, levando-o a reformular o 

conceito formalista de diacronia e a função da literatura na história. Dizia Tynjanov que, 

estando sempre em relação dialética com outros sistemas, as obras não poderiam mais ser 

estudadas isoladamente, pois aquilo que era inovador dependia do que era corrente. 

Elementos adquiriam valor não quando fossem abstraídos e correlacionados a algum conceito 

de forma semelhante ou idêntica, mas quando eram diferentes, distanciando-se de uma 

forma padrão (grifo nosso). Esse parece ter sido o caso de Frida Kahlo e de sua obra. 

Na sequência dos objetivos propostos para o presente capítulo, analisaremos o 

polissistema compreendido entre os anos de 1910 e 1940, isto é, durante a Revolução 

Mexicana, e também quando da consolidação do projeto revolucionário. Inclui, ainda, o ano 

em que a artista mexicana começou a pintar (1925) e o período de maior efervescência de sua 

produção artística (1940). 

Depois da Revolução de 1910, três anos após o nascimento de Frida Kahlo, assim 

se apresentava o cenário do país: 

 

• Na cena política, depois da chamada “dictadura del porfiriato”32, se dão novas 

eleições democráticas, entrando em cena Francisco I. Madero33. É então que 

surge uma nova classe política alheia à dos chamados positivistas. Encontram-

se duas realidades sociais e geográficas na Cidade do México: o sul com 

Emiliano Zapata, e o norte com Francisco Villa, que disputavam o controle do 

poder político do país. Nasce a denominada “dinastía sonorense”34, com as 

figuras de Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón e Adolfo de la Huerta, 
                                                           
32 Período compreendido pela presidência de Porfirio Díaz, que estabeleceu um regime político de mais de três 
décadas. Esteve pela primeira vez no poder de 1876 a 1880. Depois, por mais vinte e sete anos, de 1884 a 1910, 
período que ficou conhecido como Porfiriato ou Porfirismo.  
33 Eleito presidente do México após a Revolução de 1910, ficando na presidência do país por no máximo um 
ano, de 1910 a 1911. 
34 Dinastia formada pelos presidentes Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles e Adolfo de la Huerta. Recebeu este 
nome por ter sua origem no Estado de Sonora (México). Esse grupo político se forma durante a Revolução 
mexicana.  
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considerados os homens fortes da Revolução. “El caudillaje”35 chega a termo 

com a criação de um projeto de Estado, onde o exército é despolitizado e os 

novos atores políticos são formados em instituições e universidades. 

• No âmbito religioso, a Igreja, na condição de instituição política, entra em forte 

conflito com o Estado, desencadeando uma das batalhas mais importantes entre 

ambos, que ficaria conhecida como a “guerra cristera”. Ainda assim, as regras 

de caráter moral continuam sendo regidas pela ética religiosa. A região norte 

do país passa a ser considerada uma das mais conservadoras, devido à forte 

influência da ética e moral cristã. 

• Na cena social, com as transformações educativas, a nova geração de 

universitários formará parte das nascentes instituições políticas. Surge uma 

nova classe média, que seguirá o modelo de vida e de conduta estadunidense. 

Muito embora se defina como uma sociedade moderna, ainda demonstrará 

forte caráter conservador. Também nesse período, ocorre um intenso processo 

de migração dos estados à capital. Outro ponto relevante a se observar é a 

presença da mulher, ainda que incipiente, nos âmbitos políticos e intelectuais.  

• Na esfera ideológica, surge a geração do “Ateneo de la Juventud”, que define 

um novo rumo para a vida intelectual e política do país. É criado um novo 

projeto político, onde a educação é o ponto forte das transformações sociais. A 

Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) surge como ponto e 

vanguarda da nova classe política e intelectual do país. No ano de 1936, chega 

ao país a geração de espanhóis que escapou da Guerra Civil Espanhola, e com 

eles intelectuais e cientistas que nutrirão com seus conhecimentos as novas 

instituições educacionais e políticas. A nova geração de políticos é formada nas 

universidades, profissionalizando a política de forma diferente do caudilhismo.  

• No sistema artístico-cultural, as artes plásticas estão voltadas sobre o processo 

histórico e político de um novo projeto de Estado. O muralismo passa a fazer 

parte de um novo processo ideológico revolucionário e pós-revolucionário, 

destinado a realizar uma nova interpretação da história do país. As tradições e 

costumes de caráter popular são reconfiguradas na pintura como definição de 

uma identidade nacional própria. A literatura encontra-se dividida entre os 

                                                           
35 Caudillo, termo usado para referir-se a um “cabecilla” (líder) quer seja político, militar ou ideológico. Com o 
tempo, seu uso passou a ter forte conotação política, passando a ser empregado como referência aos líderes 
políticos dos séculos XIX e XX, incluindo aí os da Revolução mexicana. 
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escritores que viveram o processo histórico da Revolução de 1910 e aqueles 

que se formarão como tradutores e intelectuais, com uma visão mais crítica da 

situação. Surge a geração de Los Contemporâneos, jovens escritores e poetas 

que introduzem novas formas narrativas.  

 

Após esse breve resumo da situação do país, e aplicando, uma vez mais, a teoria 

dos polissistemas, a representação das relações entre os sistemas pode ser assim explicitada:  

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3 – Polissistema. México, 

(1910-1940)
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(1910-1940) 

 

 

Sistema 

 Político 

 

 

Sistema 

 Ideológico 

 

 

Sistema 

 Artístico-Cultural 

 

 

Sistema 

 Religioso 

 

 

Sistema 

 Social 



61 

 

Aqui, como na representação feita na Ilustração 1, o sistema político aparece no 

centro de todo o polissistema, regendo os demais sistemas ideológico, artístico-cultural e 

social. Este último, por sua vez, além de manter relação com o sistema religioso (como 

exposto no polissistema anterior), agora, ele também apresenta relação com os três outros 

sistemas, em razão da inserção da nova geração universitária na política do país. Esta é a 

mudança mais significativa com relação ao polissistema anterior, muito embora alguns 

acontecimentos tenham alterado o panorama da vida cotidiana mexicana. Com relação à 

participação social da mulher, não se constata nenhuma mudança significativa que mereça a 

representação de um novo polissistema referente à posição da mesma frente ao homem e à 

sociedade da época.  

Na década de 1940, evidenciam-se novas mudanças que farão parte da terceira e 

última representação do polissistema mexicano, passadas as grandes convulsões sociais e 

anticlericais (TORRES, 2006), período em que estiveram no poder os presidentes Plutarco 

Elías Calles (1924-1928) e Lázaro Cárdenas (1934-1940). 

 

• No sistema político, observa-se a consolidação do PRI (Partido de la 

Revolución Institucional) como o partido econômica e politicamente mais 

forte, mantendo uma hegemonia política de muitos anos. As universidades 

criadas pelo próprio governo (UNAM, COLMEX e IPN)36 formarão as novas 

classes políticas denominadas de “tecnocratas”. A eles caberá profissionalizar 

a política a partir de seus conhecimentos em economia e direito. 

• No âmbito religioso, a Igreja permanece separada do Estado, embora ainda 

desempenhe papel relevante na formação ideológica de caráter conservador na 

sociedade mexicana.  

• Na esfera social, com o surgimento de instituições educacionais, nasce uma 

classe média que, formada nessas mesmas instituições, cresce sob o ideal de 

que a educação é um meio de mobilidade social. A década de 1960 se define 

pelo surgimento de uma nova geração de estudantes, que se rebelarão de forma 

direta contra o governo como sistema político. A Cidade do México se 

converte em ponto nevrálgico de migrações de outros estados da República por 

ser esta a cidade em que se oferecem todos os serviços. Ali também se 

observam todos os tipos de usos e de costumes de uma sociedade tradicional 

                                                           
36 Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México e Instituto Politécnico Nacional, 
respectivamente. 
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frente a um mundo moderno. A mulher, na condição de ator social da classe 

média mexicana, começa a ter força política, sendo considerada um sujeito 

social ativo. 

• No campo ideológico, Octavio Paz (filósofo, acima de tudo) será uma figura 

fundamental na projeção da identidade mexicana, no século XX. O sistema 

político mexicano acolhe seus intelectuais e os apoia para, assim, criar um 

grupo fiel aos interesses de um projeto de Estado. O conceito de cidadania se 

forma com noções cívicas e políticas a partir de uma educação laica, em que o 

Estado regula e define o conhecimento dos estudantes. A educação passa a 

fazer parte de um projeto de Estado que pretende a unificação de todos os 

mexicanos. 

• No plano artístico-cultural, surge uma classe de intelectuais que farão críticas 

pontuais às novas classes políticas surgidas com a Revolução Mexicana, a 

exemplo de Carlos Fuentes, Juan Rulfo, dentre outros. Neste período, surge o 

escritor Luis Zapata, cujo romance El vampiro de la colonia Roma, traz uma 

descrição sobre a velada vida homossexual na Cidade do México nas décadas 

de 1960 e 1970. O rádio e a televisão, como meios de comunicação de massa, 

são os novos instrumentos do Estado para formar uma opinião política e para 

criar uma espécie de consciência civil, a partir da veiculação de novelas de 

caráter histórico. No que se refere à pintura, Manuel González Serrano (1917-

1960)37 expõe em suas telas um retrato íntimo, profundamente ligado às suas 

pulsações interiores. Pela temática íntima (composta em sua maioria por 

naturezas mortas, paisagens e autorretratos), sua obra será comparada à de 

Frida Kahlo. Remedios Varo (1908-1963) define uma nova concepção poética 

ao revelar uma simbologia alquímica, intimamente vinculada com o artista 

enquanto construtor de mundos fora da realidade concreta. A artista exibe em 

suas pinturas o universo onírico do ser humano através de uma concepção 

pictórica. 

 

                                                           
37Segundo María Helena González de Noval, as pinturas de Serrano não têm data precisa de realização, mas seus 
autorretratos, a exemplo do exposto a seguir, seriam, provavelmente, do ano de 1943, 1944 ou 1945. Ela ainda 
lembra que o artista iniciou sua carreira durante o governo de Lázaro Cárdenas (1934-1940). 
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Uma vez mais, construímos o polissistema a seguir como forma de representação 

das relações entre os cinco sistemas expostos: 

 

 

 

Autorretrato flechado 
(Manuel González Serrano) 

 

Encuentro 
(Remedios Varo – 1959) 
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Ilustração 4 – Polissistema. México, 

(1940-1980)
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Assim, a Ilustração 3 apresenta uma representação um pouco diferente em relação 

às outras duas expostas anteriormente (sem considerar, aqui, o polissistema ilustrado pela 

figura 2, feito exclusivamente para analisar a posição da mulher na sociedade da época). 

Agora, todos os sistemas mantêm uma inter-relação, mas não de dependência, embora o 

sistema político ainda ocupe o centro, regendo os demais.  

Ao chegarmos a este ponto do estudo, constatamos que o presente subcapítulo 

permitiu-nos construir relações constitutivas dos distintos polissistemas em diferentes 

momentos da história do México. Cabe, agora, discutir a aplicabilidade da Teoria dos 

Polissistemas à nossa pesquisa. 

 

3.4 RESULTADOS ALCANÇADOS COM A APLICAÇÃO DA TEORIA DOS 

POLISSISTEMAS 

 

Iniciamos este capítulo com a promessa de investigarmos o sistema que envolveu 

o período da produção da pintora Frida Kahlo sob a perspectiva dos Estudos de Tradução. Ao 

longo do texto, tecemos algumas considerações, a exemplo do caráter inovador desta 

abordagem. Também deixamos algumas perguntas no ar com a promessa de respondê-las 

ainda nesta sessão e ao longo da tese. Agora, tentaremos chegar às primeiras conclusões desta 

que consideramos ser a primeira parte de nossa meta (a segunda será o estudo intersemiótico 

entre os textos de partida e o de chegada). 

A partir do emprego da Teoria dos Polissistemas, temos condições de tecer as 

seguintes conclusões:  

1) Considerando a produção artística de Frida Kahlo, podemos não só afirmar mas 

comprovar que o momento político, ideológico e social pelo qual passava o México pouco 

influenciou a obra de Frida Kahlo. A exceção se faz em alguns raros quadros, a exemplo de El 

camión (1920), exibido e comentado acima, onde a artista faz uma espécie de retrato da 

sociedade mexicana, apresentando cidadãos de diferentes extratos sociais dentro de um 

mesmo ônibus. Além deste, outras duas telas por ela pintadas durante os seus últimos anos de 

vida: Autorretrato com Stalin e El marxismo dará salud a los enfermos, ambas pintadas em 

1954, ano de sua morte. Como também assinalamos durante a exposição do segundo 

polissistema mexicano, os costumes e as tradições de cunho popular foram reconfigurados na 

pintura como definição de uma identidade nacional própria. Em alguns quadros de Frida 

podemos encontrar com maior frequência esta marca, como por exemplo, quando ela se 

retrata vestida num traje de tehuana (típico da região de Oaxaca), nas cores que ela associa a 
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elementos próprios da cultura do seu país (tuna, mole, etc.) para, assim, identificá-las, além da 

inserção de elementos próprios da cultura indígena, entre outros. 

 2) O acidente sofrido no ano de 1925, aos 18 anos de idade, obrigou Frida Kahlo 

a ficar, durante meses, literalmente presa a uma cama, sem muito contato com o mundo 

exterior, que se encontrava envolto em grandes questões políticas e ideológicas, com 

mudanças nas letras e nas artes do país. Foram sete meses confinada dentro de um gesso, 

tendo apenas as mãos livres. Com o acidente, a pintora passaria a viver profundamente seu 

mundo interior, encerrada em suas próprias dores, emoções e sentimentos, como ela mesma 

descreve. E a forma que ela encontrou para exteriorizá-lo, para se libertar da prisão imposta 

pelo corpo, foi a pintura. Esta era, para a artista, as suas asas. 

 

Mi padre tenía desde hacía muchos años una 
caja de colores al óleo, unos pinceles dentro de 
una copa vieja y una paleta en un rincón de su 
tallercito de fotografía […] Desde niña, como se 
dice comúnmente, yo lo tenía echado el ojo a la 
caja de colores. No sabría explicar por qué. Al 
estar tanto tiempo en cama, enferma, aproveché 
la ocasión y se la pedí a mi padre. Mi mamá 
mandó hacer con un carpintero un caballete […] 
si así se le puede llamar a un aparato especial 
que podía acoplarse a la cama donde yo estaba, 
porque el corset de yeso no me dejaba sentar. 
Así comencé a pintar mi primer cuadro, el 
retrato de una amiga mía. Después hice dos 
retratos más de mis amigos de la escuela, luego 

un autorretrato y cuando ya pude sentarme, pinté dos o tres cosas más… Desde entonces mi obsesión 
fue recomenzar de nuevo pintando las cosas tal y como yo las veía, con mi propio ojo e nada más […] 
Así como el accidente cambió mi camino, muchas cosas no me permitieron cumplir los deseos de todo 
el mundo consideraba normales, y nada me pareció más normal que pintar lo que no se había 
cumplido38 (apud DEL CONDE, 2002, p. 34).  

 

A pintora sofreria com as consequências desse acidente não apenas durante o 

período de imobilização, mas pelo resto da sua vida. É quase certo que o acidente, a 

convalescença e as consequências desses eventos sobre a sua saúde física e mental tenham-na 
                                                           
38 Tradução nossa: Meu pai tinha desde muitos anos uma caixa de cor a óleo, uns pinceis dentro de uma taça 
velha e uma paleta de um canto de seu pequeno ateliê de fotografia [...] Desde pequena, como se diz com 
frequência, eu tinha posto os olhos nessa caixa de cores. Não saberia explicar o porquê. Ao ficar tanto tempo na 
cama, doente, aproveitei a ocasião e a pedi ao meu pai. Minha mãe mandou fazer um cavalete com um 
carpinteiro [...] se assim se pode chamar um aparelho especial que se acoplava à cama onde eu estava, porque o 
corset de gesso não me deixava sentar. Assim comecei a pintar meu primeiro quadro, o retrato de uma amiga 
minha. Depois pintei mais dois retratos de meus amigos da escola, em seguido um autorretrato e quando já pude 
sentar, pintei dois ou três coisas mais... Desde então minha obsessão foi recomeçar outra vez pintando tais coisas 
e como eu as via, com meu próprio olhar e nada mais [...] Assim como o acidente mudou meu caminho, muitas 
coisas não me permitiram cumprir os desejos que todo mundo considerava normais, e nada me pareceu mais 
normal que pintar o que não se tinha cumprido. 
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afastado das questões tão em voga na sociedade de sua época, impedindo-a de retratá-las em 

sua obra, como o fizeram tantos outros artistas, a exemplo do próprio marido, o muralista 

Diego Rivera, ao criar obras de cunho político e social. Mas, ao tempo em que se ausenta, 

Frida Kahlo acaba por marcar a própria presença. Ao ausentar-se da vida política, econômica 

e social do país, fez-se presente ao se retratar inúmeras vezes em suas telas, cinquenta e cinco, 

para sermos mais exatos. E a marca dessa presença se deu de forma muito diferente dos 

padrões artísticos e machistas da época, como pintora nenhuma havia feito antes, retratando-

se sofrendo abortos, padecendo agudamente de dores físicas e morais, revelando o que as 

normas sociais e religiosas pregavam por esconder.   

3) Quanto à aceitação de Frida Kahlo junto a um número cada vez maior de 

admiradores, convertendo-a num fenômeno mundial, há muito a ser dito. Acreditamos que tal 

fato esteja relacionado a uma das questões apontadas ao longo da nossa exposição, mais 

especificamente, às questões sociais relacionadas com a figura da mulher. No curso de nossa 

exposição, vimos que a sociedade mexicana, apoiada sobre os pilares da religião – que ditava 

as normas de conduta moral – exigia da mulher uma postura rigorosa, principalmente no que 

tange ao recato e a discrição. Com o tempo, essas questões passariam a ser contestadas por 

várias personalidades femininas mexicanas (por meios de suas formas de ser, por suas 

atitudes), a exemplo da própria Frida Kahlo39, que contava publicamente as traições sofridas 

(além de pintá-las) e também seus diversos envolvimentos amorosos com homens e mulheres, 

estando ainda casada com o muralista. É provável que seja esta uma das razões pela qual a 

artista é considerada, hoje, um mártir do feminismo, a voz em defesa da mulher. Teresa del 

Conde (2002), em sua obra La pintora y el mito, faz o seguinte comentário: “en 1976 se 

celebró el “Año internacional de la mujer” y ya para entonces Frida era estandarte40” (p. 10). 

E, apesar das várias conquistas femininas, a sociedade mexicana ainda apresenta uma forte 

tendência machista, implicando a necessidade de vozes defensoras como a de Frida Kahlo, 

mesmo estando ela morta há mais de sessenta anos e tivesse apresentado durante seus anos de 

vida inúmeras fraquezas.  

                                                           
39 A escritora Fabienne Bradu, na obra Damas de corazón, publicada no ano de 1995, ao falar de grandes figuras 
femininas, a exemplo de Antonieta Rivas Mercado (1900-1931), Tina Modotti (1896-1942), Consuelo Suncín 
(1901-1979), María Asúnsolo (1904-1983), Guadalupe Marín (1895-1983), entre outras, além da própria da 
Frida Kahlo, relembra que, no passado, existiram mulheres que não se encaixavam no esquema tradicional, 
desmentindo o estereotipo da submissão e da resignação no sofrimento. Lembrando que, dessas mulheres, a 
maioria é mexicana. Apenas uma é de outra nacionalidade, mas, ainda assim, tendo vivido por anos no México. 
40 Tradução nossa: Em 1976 celebrou-se o “Ano internacional da mulher” e já nessa época Frida era um 
estandarte. 
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A seguir, reproduzimos outros três comentários, também da escritora mexicana 

Teresa del Conde. Acreditamos que eles refletem a grande maioria das opiniões e 

pensamentos correntes em torno da figura da pintora:  

 

[…] de un tiempo a acá ha ingresado en la historia como personaje 
mitificado, santa laica, emblema nacional, portavoz feminista. (del CONDE, 
2002, p.100) 
 
Todo el mundo sabe que Frida ha devenido en heroína cultural. Para que tal 
cosa haya sucedido fue necesario que la semilla cayera en un terreno fértil y 
desde hace unos 24 años a la fecha el abono se ha venido enriqueciendo 
sustancialmente. (Idem, p. 100)41 
 

Así, las contingencias de la vida de Frida se han convertido en índices 
irrefutables de la lucha por la superación, sus simpatías y afinidades políticas 
se ven como posturas radicalmente sostenidas; su sentido del humor, que 
bordeó el límite de lo macabro y que, como he dicho atrás, no por ser 
creativo y original dejó de funcionar como mecanismo de defensa, es 
tomado como manifestación de perenne alegría y afirmación de la vitalidad. 
Sus escapismos sexuales equivalen a liberación femenina (Ibidem, p. 101)42 

  

Para André Lefevere43 (apud RODRIGUES, 1992, p. 130) a tradução não é um 

simples processo que ocorre apenas na mente do tradutor. Depende, segundo ele, tanto de 

editores quanto de leitores, que podem ou não aceitá-la. Ainda segundo o teórico, os leitores 

são influenciados pelas mesmas coerções “ideológicas, poetológicas, socioculturais e 

políticas” que afetam tanto a escritura quanto a reescritura, e por esta mesma razão têm seus 

parâmetros para avaliar, e, aqui, acrescentamos, aceitar ou rechaçar uma tradução. Esta 

poderia ser uma das prováveis respostas à pergunta suscitada anteriormente, referente ao forte 

elo entre Frida Kahlo e seus admiradores, e ao crescente número de fridólatras, ou seja, a 

questão da identificação destes com a obra da mexicana, ou seria dizer, com sua vida, já que 

uma está fortemente ligada à outra. 

Ao tratarmos deste tema, do mártir do feminismo em que Frida Kahlo se 

transformou, é praticamente inevitável também falarmos das questões econômicas envolvidas 

                                                           
41 Tradução nossa: Todo mundo sabe que Frida se converteu em heroína cultural. Para que isso tivesse 
acontecido foi necessário que a semente caísse num terreno fértil e desde uns 24 anos, o abono vem se 
enriquecendo substancialmente.  
42 Tradução nossa: Assim, as contingências da vida de Frida se converteram em índices irrefutáveis da luta pela 
superação, suas simpatias e afinidades políticas são vistas como posturas radicalmente sustentadas; seu humor, 
que se aproximou do limite do macabro e que, como disse antes, não por ser criativo e original, deixou de 
funcionar como mecanismo de defesa, é visto como manifestação de perene alegria e afirmação da vitalidade. 
Seus escapismos sexuais equivalem à liberação feminina. 
43 Para Lefevere, história, sociedade e poder são fatores indissociáveis da tradução. Com essas considerações, o 
autor daria novos rumos aos Estudos de Tradução, ampliando o campo de interesse do mesmo e apartando-o do 
tradicional. (LEFEVERE apud RODRIGUES, 1998, p. 131). 
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nesse processo. A mesma Teresa del Conde (2002) nos lembra que “el fenómeno económico 

revierte en el proceso de mitificación y en la edición de textos o de reproducciones que las 

editoriales acogen con beneplácito” (p. 14)44. Por conta disso, a cada dia surgem mais e mais 

objetos criados onde aparece estampados a imagem da artista: cartões postais, xícaras, 

cadernos, broches, brincos, pulseiras, bolsas, canetas, lenços, prendedores de cabelo, broches, 

entre outros tantos que preencheriam várias páginas se forem elencados. De igual forma são 

as tiras cômicas, as caricaturas, os livros que tratam tanto da vida quanto da obra da pintora. A 

grande maioria deles se esgota a uma velocidade surpreendente. Nunca é demais lembrar que 

a própria Frida Kahlo pouco desfrutou de sua fama quando viva, sendo esta bem maior post 

mortem.  

Uma vez que o estudo desenvolvido neste capítulo nos permitiu concluir quais 

temas estiveram presentes com maior frequência na produção artística da mexicana, cabe-nos, 

em seguida, explorar mais detalhadamente o caminho por ela percorrido e que a levaria a se 

tornar uma figura mundialmente conhecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Tradução nossa: o fenômeno econômico se reverte no processo de mitificação e na edição de textos ou de 
reproduções que as editoras acolhem com beneplácito.  
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“Olhar-se ao espelho e dizer-se deslumbrada: como sou misteriosa. Sou 

tão delicada e forte. E a curva dos lábios manteve a inocência. Não há 

homem ou mulher que por acaso não se tenha olhado ao espelho e se 

surpreendido consigo mesmo. Por uma fração de segundo a gente se vê 

como a um objeto a ser olhado. A isto se chamaria talvez de narcisismo, 

mas eu chamaria de: alegria de ser. Alegria de encontrar na figura exterior 

os ecos da figura interna: ah, então é verdade que eu não imaginei, eu 

existo”. 

(Clarice Lispector) 
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4 A ARTE DE FRIDA KAHLO COMO PALIMPSESTO CORPORAL 

 

4.1 PALIMPSESTO CORPORAL 

 

Do grego palímpsestos, que quer dizer ‘raspado novamente’. O termo faz 

referência ao antigo material de escrita, sendo o principal deles, o pergaminho, que devido a 

sua escassez ou alto custo, era usado duas ou até três vezes, por meio da raspagem do texto 

anterior. Palimpsesto também pode estar associado ao manuscrito sob cujo texto se descobre a 

escrita ou escritas anteriores. 

O vocábulo já foi utilizado por diferentes teóricos, dentre os quais Gerard Genette 

e Rosemary Arrojo, cujas reflexões utilizaremos neste capítulo. Para Genette (2006), 

palimpsesto, em seu sentido figurado, faz referência a “todas as obras derivadas de uma obra 

anterior, por transformação ou por imitação” onde “um texto pode sempre ler o outro, e assim 

por diante, até o fim dos textos” (p.6). Daí o autor afirmar que, se uma escrita não consegue 

apagar a outra, se não a esconde de fato, possibilita, desta forma, sua leitura por transparência. 

No que tange aos Estudos de Tradução, Rosemary Arrojo (2003) toma 

metaforicamente o vocábulo e conclui que palimpsesto é “o texto que se apaga, em cada 

comunidade cultural e em cada época, para dar lugar a outra escritura (ou interpretação, ou 

leitura, ou tradução) do “mesmo” texto” (p.24). Exemplifica seu ponto de vista ao analisar o 

conto de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, e ao considerar que o que ali se apresenta 

são as muitas leituras, as muitas interpretações, os muitos “palimpsestos”. (grifo da autora). 

Embora todas as conhecidas referências ao termo palimpsesto estejam 

relacionadas ao texto, à escritura propriamente dita, no presente estudo, o aplicaremos ao 

corpo humano, deste como (pré)texto de uma gama de outros textos45. E para se chegar ao 

emprego e à correlação que aqui se pretende, da arte de Frida Kahlo como palimpsesto 

corporal, faz-se importante pensar, antes de tudo, no corpo, neste objeto que sempre desperta 

muita curiosidade por ser considerada uma engrenagem bastante misteriosa, tendo levado 

diversas áreas do conhecimento humano a apresentarem possíveis definições, e não somente 

com base em suas funções mecânicas, físicas e bioquímicas, como veremos.   

Do ponto de vista anatômico e científico, o corpo nada mais é que uma substância 

física, uma estrutura de cada ser humano ou animal – uma estrutura material. Para a biologia, 

o corpo é um organismo vivo, composto de pequenas unidades denominadas células. Para a 

                                                           
45 O texto ao qual no referimos pode ser escrito ou oral, ainda, não verbal. 
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química, uma porção de matéria. Na astronomia, corpo é qualquer objeto natural perceptível 

no céu. Não obstante, vêm da filosofia e da psicanálise as teorias mais abstratas sobre o corpo 

humano, sendo que esta segunda, em especial, pode nos ajudar a melhor entendermos a 

questão da representação do corpo na obra de Frida Kahlo, sobretudo quando da análise dos 

seus autorretratos.  

Para Freud e para Lacan, o ser humano não se restringe apenas ao corpo biológico 

(fundado na lógica da anatomia). É também constituído do corpo psicanalítico (baseado na 

lógica da representação). Segundo a teoria freudiana, o corpo biológico obedece às leis 

anatômicas e funcionais, enquanto que o corpo psicanalítico obedece às leis do desejo 

inconsciente, compondo um todo que funciona de acordo com a história do sujeito (grifo 

nosso).  

Em Lacan, seguidor da teoria freudiana no que diz respeito à distinção entre corpo 

anatômico e corpo psicanalítico, o corpo é o espelho da mente e diz muito sobre nós mesmos. 

É um corpo simbólico, falante por assim dizer, no qual suas diversas partes podem servir de 

significantes; é um corpo passível de ser decifrado. Ainda sob o viés psicanalítico, Michel de 

Certeau conclui que o corpo é o lugar de cristalização de todas as interdições e também de 

todas as liberdades. No entender de Gilles Deleuze, um corpo é perfeitamente controlável, 

porque a ele podem ser atribuídos sentidos lógicos. Ao discorrer sobre corpos-linguagem, o 

pensador francês também traz uma importante contribuição a este estudo, ao afirmar que o 

corpo é uma linguagem porque pode ocultar a palavra e também encobri-la. 

A partir dos conceitos apresentados, o presente subcapítulo pretende, 

primeiramente, mostrar de que forma a arte da pintora Frida Kahlo pode ser compreendida 

como uma espécie de palimpsesto corporal. Para isso, partiremos do princípio de que, ao 

pintar seus autorretratos e neles dar-nos a conhecer as diferentes experiências vivenciadas no 

curso dos seus quarenta e sete anos de vida, a artista tomava o próprio corpo para, assim, 

metamorfosear-se nas várias Fridas, apresentadas através dos 55 autorretratos pintados ao 

longo dos vinte e nove anos de intensa produção artística. 

 

Pictóricamente Frida representó su dolor en todas las versiones posibles: 
analíticas o simbólicas, líricas o burlescas. Extraordinaria retratista, la serie 
de sus autorretratos es un ejemplo admirable de la expresión intensiva pero 
nunca repetida de un mismo elemento. Colocados unos tras otros los dibujos 
y pinturas de su rostro cetrino y cejijunto, con su gran mata de pelo obscuro, 
sus labios agresivamente sensuales, la mirada alerta – como posiblemente no 
lo haya hecho otra obra de arte en el mundo entero – la condición humana de 
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ser uno mismo y siempre diferente, idéntico y cambiante46. (TIBOL, 2005, p. 
117) 

 

Na obra da mexicana, sobretudo em seus autorretratos, seu corpo está, a todo o 

momento, em evidência, revelando, em linguagem pictórica, seus sentimentos e emoções 

(alegrias, tristezas, angustias, medos, conquistas, decepções, entre outros), falando-nos do que 

lhe ia à alma. Uma alma aprisionada ao corpo, e por meio dele desvelada e liberta. 

 

De modo a exprimir suas ideias e sentimentos, Frida Kahlo desenvolveu uma 
linguagem pictórica pessoal com vocabulários e sintaxe próprios. Usou 
símbolos que, uma vez descodificados, nos permitem ter um conhecimento 
profundo sobre sua obra e as circunstâncias que presidiram à sua criação. A 
mensagem não é hermética: os trabalhos devem ser vistos como resumos 
metafóricos de experiências concretas. (KETTENMAN, 2008, p. 20) 

 

 As conclusões sobre a pintora corroboram a perspectiva psicanalítica acima 

explicitada: 1) o corpo é um reflexo da nossa mente e fala muito sobre nós mesmos; 2) é uma 

linguagem capaz de ocultar a palavra ou mesmo encobrí-la; 3) obedece às leis do desejo 

inconsciente, que funciona de acordo com a história do individuo; 4) por ser considerado um 

corpo simbólico, suas partes podem servir de significantes; 5) é o lugar de interdições e 

também de liberdades47. Não esquecendo que Frida Kahlo teria afirmado, certa vez, que 

pintava porque necessitava fazê-lo. Poderia estar nesta frase a resposta dessa necessidade: 

libertar o próprio corpo literalmente aprisionado.  

Como temos dito, comprovar que a obra da pintora Frida Kahlo pode ser vista 

como tradução de sua vida exposta nos seus textos escritos é o objetivo principal desta tese, 

que partirá, sobretudo, da perspectiva dos Estudos de Tradução Intersemiótica. Para isso, as 

anotações que compõem o diário da artista, além de suas correspondências, serão de 

fundamental importância. No percurso, também analisaremos alguns dos seus autorretratos, 

observando de que forma uma pintura se sobrepõe a outra, uma Frida se sobrepõe às demais, 

sem que as mais recentes apaguem por completo os vestígios das anteriores ao falar das 

mesmas obsessões e motivos prediletos, transformando o corpo da artista em uma espécie de 

palimpsesto. Nesse sentido, algumas partes do seu corpo estarão em maior evidência, 
                                                           
46 Tradução nossa: Pictoricamente Frida representou sua dor entre todas as versões possíveis: analíticas ou 
simbólicas, líricas ou burlescas. Retratista extraordinária, a serie de seus autorretratos é um exemplo admirável 
da expressão intensiva, mas nunca repetida de um mesmo elemento. Colocados um após o outro, os desenhos e 
pinturas de seu rosto austero e sobrancelhas quase unidas, com sua grande mata de pelo escuro, seus lábios 
agressivamente sensuais, olhar alerta – como possivelmente não tenha feito outra obra de arte no mundo inteiro – 
a condição humana de ser um mesmo e sempre diferente, idêntico e cambiante.  
47 No capítulo seguinte, quando da análise de alguns autorretratos de Frida Kahlo, exploraremos com mais 
profundidade o tema do corpo, sobretudo do seu ponto de vista simbólico. 
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chamando especialmente a nossa atenção para elas, a exemplo do seu rosto, que apresenta 

quase sempre as mesmas expressões, com particular destaque para seus olhos, conforme 

veremos proximamente durante nossa análise.  

 

Os auto-retratos de Frida Kahlo ajudaram-na a moldar uma ideia do seu 
próprio eu; ao recriar-se, tanto na arte como na vida, encontrava agora uma 
identidade. Este facto pode explicar porque é que seus auto-retratos diferem 
uns dos outros em apenas alguns aspectos. A artista olha para quem observa 
o quadro quase sempre com uma cara do tipo máscara, em que sentimentos e 
temperamentos se tornam difíceis de ler. Os olhos dela, encaixados nas 
sobrancelhas fartas e escuras que se unem acima do nariz, parecendo as asas 
de um pássaro, são particularmente impressionantes. (Idem, p. 20) 
 

De fato, os olhos da artista têm, em quase todos os autorretratos, a mesma 

expressão intensa, enigmática. Em praticamente todos os quadros, seu olhar, a fisionomia do 

seu rosto, parece expressar certa tristeza, dor, desânimo. Frida nunca sorri. Em muitas telas, o 

corpo se expõe sob as vestes, ora nos revelando, ora escondendo algo, de forma intencional ou 

não. Além disso, o cenário que circunda suas pinturas, em que se constatam a presença ou 

ausência de objetos específicos, ajuda-nos a decifrar o que os olhos da artista podem parecer 

esconder. 

 

4.2 DE MAGDALENA CARMEN FRIEDA KAHLO A FRIDA KAHLO 

 

Nascida a 6 de julho de 190748, em Coyoacán, México, Magdalena Carmen 

Frieda49 Kahlo y Calderón, ou simplesmente Frida Kahlo, como se tornou artística e 

mundialmente conhecida, foi a terceira das quatro filhas de pai judeu-húngaro e mãe de 

ascendência indígena-mexicana. A artista revela sobre seu nascimento e genealogia em uma 

anotação de seu diário50, no trecho intitulado Esquema da minha vida: 

 

1910 – Nasci no quarto 
de esquina da Londres com  
Allende, Coyoacán. 
À uma hora da manhã. 
Meus avós paternos eram 
Húngaros – nascidos em Arat, 

                                                           
48 Muito embora a artista sempre afirmasse ter nascido três anos depois, como se pode ver na nota de seu diário. 
Essa data foi escolhida por ela em razão de que, no ano de 1910, teve início a revolução mexicana. Alguns anos 
mais tarde, Frida decide comemorar seu aniversário no dia 7 de julho, e não mais no dia 6. 
49 Anos depois, ela muda a grafia alemã de seu nome, passando a escrever Frida, na versão espanhola. 
50 Curiosamente, Frida só começou a escrever seu diário no ano de 1942, e continuou a fazê-lo até o dia de sua 
morte, dez anos depois.  
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Hungria – e depois de casados 
foram viver na Alemanha 
onde tiveram vários filhos entre eles 
meu pai, em Baden-Baden, 
Alemanha – Guillermo Kahlo, 
Maria, Henriqueta, 
Paula e outros. Ele emigrou 
para o México no século 19. 
Aqui ficou pelo resto de 
Sua vida. Casou-se com uma 
jovem mexicana, mãe 
de minhas irmãzinhas 
Luisita e Margarita. 
Sua mulher morreu muito jovem 
e ele se casou com minha mãe 
Matilde Calderón y González, 
uma dos doze filho de 
meu avô Antonio Calderón 
de Morelia, indígena mexicano de 
Michoacán e minha avozinha 
Isabel Gonzalez y Gonzalez 
filha de um general espanhol, 
que antes de morrer confiou-a, 
com sua irmãzinha 
Cristina, a um convento de freiras 
da Biscaia, de onde 
saiu para casar-se com meu 
avô – fotógrafo profissional, 
que fazia daguerreótipos, 
dos quais ainda tenho um. 
                    [...] 
Éramos quatro irmãs Matita, Adri 
Eu (Frida) e Cristi, a baixinha.  

(KAHLO, 2012, p. 264) 
 

Frida não teve um bom relacionamento com sua mãe, Matilde Calderón y 

González. O afastamento entre ambas se estabeleceu muito cedo, logo aos onze meses de 

vida, quando do nascimento de Cristina, sua irmã caçula. O fato obrigou a mãe a deixar de 

amamentá-la, para fazê-lo com Cristina, então recém-nascida. Opostamente, com seu pai, o 

fotógrafo Guillermo Kahlo51, o relacionamento era de muita admiração e respeito por parte de 

Frida, e de muita cumplicidade e amor entre ambos. Frida costumava acompanhá-lo nos seus 

passeios como pintor pelas zonas campestres locais, e também aprendeu desde cedo a socorrê-

lo quando dos seus ataques epiléticos no meio da rua. Ele a ensinou a usar a máquina 

fotográfica e a revelar, retocar e colorir fotografias. Guillermo Kahlo esteve presente em 

praticamente todos os importantes momentos da vida da artista, dos mais alegres aos mais 

                                                           
51

 Seu nome de origem era Wilhelm, que em espanhol passou a ser grafado como Guillermo. 
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tristes, apoiando-a e dando-lhe força para superar as muitas dores e dificuldades, como 

explicitado no trecho a seguir do seu diário: 

 

Minha infância foi maravilhosa 
porque, embora meu pai fosse 
doente (tinha vertigens a cada 
mês e meio), era um exemplo 
notável de ternura e de 
trabalho (fotógrafo e também pintor) 
e sobretudo de compreensão para 
com os meus problemas, que desde 
os meus quatro anos já eram 
de natureza social.  

(Idem, p. 264) 
 

 

No ano de 1951, Frida presta uma bonita homenagem ao pai, ao pintar o quadro 

Retrato de Mi Padre52, representando-o elegantemente vestido, tendo lado sua principal 

ferramenta de trabalho, uma máquina fotográfica. Escreve a seguinte dedicatória, na parte 

inferior da tela, demonstrando, uma vez mais, sua admiração: 

 

 
 
 

Pinté a mi padre, Wilhelm Kahlo, de origen 
húngaro alemán, artista fotógrafo de 
profesión, de carácter generoso, inteligente y 
fino, valiente porque padeció durante sesenta 
epilepsia, pero jamás dejó de trabajar y luchó 
contra Hitler, con adoración. Su hija Frida 
Kahlo53.  

 

 

 

 

Frida retratou sua mãe por duas vezes, mas sempre ao lado de outros membros da 

família. No entanto, um desses quadros permaneceu inacabado (Retrato de la familia de 

Frida54). A tela acabada só foi pintada no ano de 1936, sob o título Mis abuelos, mis padres y 

                                                           
52 Em português, Retrato de Meu Pai. 
53 Tradução nossa: Pintei meu pai, Wilhelm Kahlo, de origem húngaro-germana, fotógrafo artístico de profissão, 
de caráter generoso, inteligente e delicado, corajoso porque sofreu de epilepsia durante sessenta anos, e nunca 
deixou de trabalhar nem de lutar contra Hitler, com devoção. Sua filha Frida.  
54

 Em português: Retrato da família de Frida. 
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yo55. Ela ainda pintaria suas irmãs Adriana e Cristina, esta última, a irmã caçula, a mesma que 

anos mais tarde teria um envolvimento amoroso com seu marido, o muralista Diego Rivera. 

Os quadros Retrato de Adriana e Retrato de Cristina, mi hermana56 foram pintados, 

respectivamente, em 1927 e 1928. A artista também retratou seu primeiro namorado, 

Alejandro Gómez Arias, em 1928, sob o título Retrato de Alejandro Gómez Arias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda sobre sua história de vida, aos sete anos de idade, Frida contraiu 

poliomielite, uma das muitas doenças, além de operações e lesões pelas quais passaria ao 

longo da vida. Esta primeira enfermidade a deixaria acamada por nove meses, e como 

consequência, a perna direita não se desenvolveu bem, ficando muito fina, resultando na 

                                                           
55 Em português: Meus avós, meus pais e eu. 
56

 Em português: Retrato de Adriana e Retrato de Cristina, minha irmã.  

Mis abuelos, mis padres y yo 

Retrato de Adriana Retrato de Cristina, mi hermana 
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atrofia do pé. Apesar dos exercícios de fisioterapia, sua perna e pé ficaram para sempre 

deformados. 

De início, não tinha qualquer plano de ser artista. Na verdade, começou estudando 

Ciências Naturais com a intenção de tornar-se médica. Seu primeiro contato com a pintura se 

deu aos quinze anos de idade, na condição de aluna da Escola Nacional Preparatória, do 

Distrito Federal do México, quando participou das aulas de desenho e modelagem. Apenas 

aos 18 anos de idade, Frida Kahlo aprendeu a técnica da gravura. Logo em seguida, 

exatamente no dia 17 de setembro de 1925, ainda aos 18 anos, ao voltar da escola para casa, 

sofreu um gravíssimo acidente (no qual morreram várias pessoas, muitas delas 

instantaneamente), quando um trem chocou-se com o ônibus no qual ela se encontrava. 

A partir de então, Frida Kahlo começou a pintar, tendo como companhia um 

cavalete adaptado à cama. Buscava, a princípio, através de sua arte, afirmar a identidade 

nacional mexicana, adotando, com frequência, temas do folclore e da arte popular do país, 

sendo muitos os quadros pintados com essa temática. Em seguida, começou a pintar o seu 

cotidiano, aí incluídos momentos da agitada vida conjugal com o muralista Diego Rivera, 

além de seus inúmeros problemas de saúde e os vários abortos sofridos em decorrência de 

sequelas causadas pelo acidente. Cabe ressaltar que os anos de convivência com Diego 

também foram bastante representados na obra da artista, sobretudo em seus autorretratos, 

como veremos, mais adiante, em todos os seus detalhes. A relação dos dois foi bastante 

conturbada – muito embora a artista sempre fizesse questão de afirmar e de demonstrar, por 

meio das palavras (nas anotações de seu diário e nas correspondências que trocavam) ou 

através de sua arte (em seus muitos desenhos e pinturas), seu profundo amor, por vezes 

obsessivo, pelo muralista. A instabilidade da convivência passava por infidelidades de ambas 

as partes.  O tipo de relação que eles mantinham a levou a afirmar, certa vez: “sufrí dos graves 

accidentes en mi vida... uno en el cual un tranvía me arrolló y el segundo fue Diego57”. Os 

dois acidentes, a que Frida se refere, causaram-lhe diferentes tipos de dores: a primeira, de 

ordem física, e a segunda, emocional.  

Antes de sua morte, que segundo informações oficiais foi causada por uma 

embolia pulmonar58, em 13 de julho de 1954, Frida Kahlo ainda passaria por mais dois 

momentos de profunda dor. O primeiro deles, três meses antes de completar 34 anos, com o 

falecimento de seu pai, acontecimento que a deixou profundamente abalada (o que pode ser 

                                                           
57 Tradução nossa: “sofri dois acidentes graves na minha vida... um no qual um bonde me atropelou.... e o 
segundo foi Diego”. 
58 Existe também a suspeita de que Frida Kahlo tenha cometido suicídio por meio de uma dose excessiva de 
medicamento. 
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medido ao sabermos o quão importante ele era na sua vida) e que muito agravou o seu estado 

de saúde, sobretudo o problema na coluna. O segundo abalo, que resultou em intensa 

depressão, foi a amputação da sua perna direita, levando-a a ficar presa a uma cadeira de 

rodas, entregue aos cuidados diários de várias enfermeiras, que lhe aplicavam constantes 

injeções de analgésicos, a que Frida, por vezes, associava com o álcool. E assim foi até seus 

últimos dias de vida. 

As dificuldades e sofrimentos sedimentaram o caminho de nascimento da pintora, 

que seria, anos mais tarde, artisticamente (re)conhecida por revelar, através de sua arte, muito 

da sua história de vida. Foi dessa maneira que surgiu a artista que soube transformar os 

difíceis momentos vividos em obra de arte, dando, assim, à arte, um pouco mais de vida. 

 

4.3 A ARTISTA E SUA OBRA ICONOGRÁFICA 

 

Durante os vinte e nove anos dedicados à arte iconográfica, Frida criou 

aproximadamente duzentas telas, desenhos e alguns esboços, sendo a grande maioria de sua 

produção composta de representações de suas experiências de vida, suas dores físicas e 

emocionais. Desse número, 143 foram pinturas, entre as quais se encontram 55 famosos 

autorretratos (quase um terço da sua obra). Certa vez, quando questionada sobre a razão de 

pintar tantos autorretratos, a artista teria dito: “porque estoy sola tan a menudo, porque soy la 

persona que conozco mejor59”. 

Ao longo da sua carreira, Frida Kahlo teria sofrido influências de alguns 

movimentos artísticos, fato que se torna natural quando pensamos que entre sua primeira 

produção e a última, temos uma diferença de trinta anos. O primeiro quadro, Charola de 

Amapolas60, pintado em 1924, trazia marcas do estilo Art Nouveau, e foi presenteado a sua tia 

Anita. Quanto a seu primeiro autorretrato, este foi pintado no ano de 1926, sob o título 

Autorretrato con Traje de Terciopelo6162, com as marcas do estilo Renascentista, adotado no 

início da carreira, e que Frida foi abandonando ao longo de suas novas produções. O último 

quadro pintado, para a grande maioria dos estudiosos de sua obra, teria sido Viva la Vida, 

Sandías63, em 1954. Reza a lenda que, apenas oito dias antes de sua morte, ela concluiu a tela, 

inserindo a seguinte inscrição: “Viva la Vida – Coyoacán 1954 – México”. Não obstante, a 
                                                           
59 Tradução nossa: Porque estou frequentemente sozinha, porque sou a pessoa que melhor conheço. 
60

 Em português: Bandeja de Papoulas. 
61 Em português: Autorretrato com Traje de Veludo. 
62 Quando se tratar de algum autorretrato da artista, evitaremos colocar fotos já que estes farão parte de uma 
galeria a ser proximamente exibida. 
63 Em português: Viva a Vida, melancias. 
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informação é por vezes contestada, pois, quando comparada com as demais telas pintadas 

nesse mesmo período, o traço de grande debilidade da artista não se faz presente.  Para 

Salomon Grimberg64, o quadro foi provavelmente pintado no ano de 1952, sem qualquer 

inscrição, tendo Frida acrescentado o texto diante da eminência de sua morte, como se 

estivesse se despedindo do mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne ao último dos seus autorretratos, não se sabe ao certo qual teria 

sido. Suas últimas telas foram pintadas em 1954, ano de sua morte, quando a artista já se 

encontrava muito enferma. Nesse período, ela pintou quatro autorretratos: El Marxismo Dará 

Salud a los Enfermos, Autorretrato en un Paisaje con el Sol Poniéndose, Autorretrato con 

Stalin e Autorretrato con el Retrato de Diego en el Pecho y María entre las Cejas65. 

Ainda sobre possíveis influências na obra de Frida Kahlo, sobretudo em seus 

autorretratos, para os estudiosos, um movimento teria se destacado, o Surrealismo, que se 

firmou em Paris por volta do período em que Frida Kahlo começou a pintar (década de 1920). 

Tratava-se de uma escola de cunho artístico e literário, fortemente influenciada pelas ideias 

psicanalíticas de Sigmund Freud, e que teve como principal líder, o poeta, escritor, crítico e 

psiquiatra francês André Breton, que, anos depois, tornou-se grande amigo da artista. As 

principais características deste estilo eram uma combinação do representativo, do abstrato e 

do psicológico. Para os surrealistas, a arte deveria se libertar da existência da lógica e da 

razão, e ir além da consciência cotidiana, expressando o inconsciente e os sonhos. 

                                                           
64 Autor do livro “Frida Kahlo – Naturalezas muertas”. 
65 Em português: O Marxismo Dará Saúde aos Doentes, Autorretrato numa Paisagem com o Sol se Pondo, 
Autorretrato com Stalin, Autorretrato com o Retrato de Diego no Peito e Maria entre as sobrancelhas, 
respectivamente. 

Charola de Amapolas – Primeiro quadro 
pintado por Frida Kahlo 

Viva la vida, sandías – Último quadro da 
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Nas artes plásticas, o surrealismo destacou-se, sobretudo, nos quadros e nas 

esculturas que expressavam os sonhos dos artistas. No entanto, não eram os sonhos comuns, 

mas aqueles com formas variadas e confusas. Acreditando que a obra de Frida Kahlo possuía 

traços do pensamento surrealista, André Breton a qualificou como aderente aos princípios da 

escola. Não obstante, a artista teria declarado, anos mais tarde: "pensavam que eu era uma 

surrealista, mas eu não era. Nunca pintei sonhos. Pintava a minha própria realidade". 

(KAHLO, O diário de Frida Kahlo, p. 287).  Em carta escrita a Carlos Chávez, a seguir 

exposta, a mexicana ratifica essa condição.  

 

� (Trecho de) - Carta escrita por Frida Kahlo a Carlos Chávez  
 
[Octubre 1939] 
 
Carlitos: 

Aquí están los datos, te suplico, tú me los traduzcas, pues si yo lo hago, 

resultaría de la “chifosca”. 

Comencé a pintar hace dos años. Durante la convalecencia de un accidente de 

automóvil que me obligó a esta en cama cerca de un año. Trabajé durante todos esos años 

siempre con el impulso espontáneo de mi sentimiento. Nunca he seguido ninguna escuela o 

influencia de nadie, no esperé de mi trabajo más que la satisfacción que pudo darme con el 

hecho mismo de pintar y decir lo que no podía en otra forma. 

He hecho retratos, composiciones de figura, también asuntos en los que el 

paisaje y la naturaleza muerta toman la mayor importancia. Llegué a encontrar, sin que me 

forzase para ello ningún prejuicio, una expresión personal en la pintura. Mi trabajo durante 

diez años consistió en eliminar todo aquello que no proviniera de los móviles líricos internos 

que me impulsaban a pintar. 

Como mis asuntos han sido siempre mis sensaciones, mis estados de ánimo y 

las reacciones profundas que ha ido produciendo la vida en mí, he objetivado 

frecuentemente todo esto en figuras de mí misma que eran lo más sincero y real que podía 

hacer para la expresión de lo que sentía por mí y ante mí. […] 

(TIBOL, 2007, p. 259) 

 

Para Kettenman (2008), apesar de muitos trabalhos de Frida Kahlo conterem 

elementos surreais e fantásticos, não seria o caso de nomeá-los surrealistas, posto que ela não 

chegou a libertar-se por completo da realidade em nenhum deles. As interpretações geradas 
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pelos quadros não são parte de imagens indecifráveis ou ilógicas. Ao contrário, em suas telas 

observa-se a fusão entre fato e ficção, que se unem como se fossem uma só realidade. 

 Ao logo de toda a carreira, Frida pintou retratos de famílias, de amigos, e também 

de parentes, além de algumas naturezas mortas. Mas foram, sem dúvida alguma, seus 

autorretratos que a tornaram mundialmente conhecida. Todavia, o sucesso não veio de 

imediato. A primeira exposição de sua obra se deu no ano de 1931, durante a Sexta 

Exposición Anual de la Sociedad de Mujeres Artista de San Francisco, com o quadro Frida 

Kahlo y Diego Rivera. No ano de 1937, quatro de seus quadros também foram expostos na 

galeria de arte da Universidade Autônoma do México (UNAM). Em outubro de 1938, ela 

realizou, com grande sucesso, uma exposição na Galeria Julien Levy (Nova York), tendo 

André Breton assinado o prefácio do catálogo. 

A partir de então, aumentou o seu prestigio e, em janeiro de 1940, suas duas 

maiores telas, Las dos Fridas e La mesa herida66, foram incluídas na Exposición 

Internacional del Surrealismo, organizada por Breton e Paalen, na Galeria de Arte Mexicana. 

Tal reconhecimento fez com que a artista também fosse escolhida pela Secretaria de Educação 

(juntamente com outros vinte e quatro artistas e intelectuais) para participar como fundadora 

do Seminário de Cultura Mexicana, no ano de 1941. Nesse mesmo ano, Frida Kahlo integrou 

a mostra Pintores Mexicanos Modernos, no Instituto de Arte Moderna de Boston. Em 1942, 

sua obra foi exibida em mais duas exposições em Nova York: Retratos del Siglo XX, no 

Museu de Arte Moderna (MOMA) e Primeiros Documentos del Surrealismo. Em 1943, foi 

convidada para a mostra Exposición de 31 mujeres, no Center of Art of this century, galeria de 

Peggy Guggenheim, em Nova York. Em 1947, o quadro Autorretrato con Tehuana (Diego en 

mis pensamientos67) foi exibido no Instituto Nacional de Belas Artes, mas sua primeira 

exposição individual só aconteceu em abril de 1953 (um ano antes de sua morte), na Galería 

de Arte Contemporáneo, de Lola Álvarez Bravo, na Cidade do México. No vernissage, a 

artista foi levada deitada em uma maca, devido a seu gravíssimo estado de saúde. 

Ainda em vida, o reconhecimento pelo seu trabalho veio através de alguns 

acontecimentos. Em 1943, foi oferecida a Frida Kahlo a posição de professora na Escola de 

Arte La Esmeralda. Poucos meses depois, no entanto, ela foi obrigada a ministrar as aulas na 

sua própria casa, em Coyoacán, por causa do seu estado de saúde. Em 1946, Frida Kahlo 

recebeu do Ministério da Educação o Prêmio Nacional de Artes e Ciências pelo quadro 

Moisés. A primeira venda significativa de suas telas aconteceu em 1938, quando o ator 

                                                           
66

 Em português: As duas Fridas e A mesa ferida, respectivamente. 
67 Em português: Autorretrato com Tehuana (Diego em meus pensamentos) 
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hollywoodiano Edward G. Robinson comprou quatro quadros. No ano de 1939, o Museu do 

Louvre comprou seu autorretrato La Moldura68. Em 1959, após sua morte, uma das maiores 

homenagens à artista veio com a inauguração do Museu Frida Kahlo, em Coyoacán, na casa 

onde a artista viveu por muitos anos, também conhecida como “La casa azul” 69. O museu foi 

a concretização do desejo de seu marido, Diego Rivera, que morreria três anos depois dela, 

em 1957.  

 

4.4 A HISTÓRIA DE UM SUJEITO: FRIDA KAHLO E SEUS AUTORRETRATOS 

 

Os quadros em que Frida Kahlo se autorretrata foram, sem sombra de dúvida, 

responsáveis por sua fama mundial. Foram 55 no total (levantamento feito na atualidade), 

com diferentes trajes, vários cenários, diversos elementos da cultura mexicana e a presença 

quase sempre constante de alguns dos seus animais de estimação, a exemplo de macacos, 

papagaios, cachorros, sem também deixar de mencionar a imagem do amor de todas as vidas, 

como ela mesma costumava dizer, Diego Rivera.  

Como parte integrante desta pesquisa, apresentamos a seguir uma galeria com 

todos os autorretratos conhecidos da artista, acompanhados do ano em que foram pintados e 

das possíveis circunstâncias de cada criação. Para melhor compreensão, optamos por 

apresentar os mesmos seguindo a divisão por sistemas exposto no capítulo anterior70. Essa 

galeria, ademais de ser um levantamento de todos os autorretratos pintados por Frida Kahlo ao 

longo de toda sua carreira, servirá para comprovar o que dissemos anteriormente, de que a 

obra da pintora teve pouco envolvimento com o momento pelo qual passava a sociedade 

mexicana, mas bem com seu caráter íntimo, fortemente contrastado com a realidade do país. 

Além de todo o exposto, essa galeria ainda poderá ser destinada para consultas futuras por 

parte de outros pesquisadores, já que existem, no Brasil, pouquíssimas pesquisas onde a 

produção da pintora encontre-se assim elencada. Ela também nos será útil no último capítulo 

desta pesquisa, quando analisaremos alguns dos autorretratos da mexicana, demonstrando 

                                                           
68 Em português: A Moldura. 
69 A casa onde Frida nasceu e viveu com seus pais, e que depois foi seu ninho de amor com o marido Diego 
Rivera até o dia de sua morte, se transformaria em museu no ano de 1959, cinco anos após a morte da pintora. 
Como salienta Raquel Tibol (2005), para transformar-se em museu e receber os visitantes, a casa teve que passar 
por algumas mudanças: os objetos passaram a ter uma ordem visível, em lugar da habitável, onde os armários 
passaram a ter portas de cristal em lugar das de madeira; os quadros (alguns inacabados) em lugar de estarem 
apoiados em cantos do ateliê passaram a estar presos nas paredes; algumas cartas e papeis íntimos passaram a ser 
expostas em vitrines, e não mais guardadas na escrivaninha. 
70 Cabe lembrar que a exposição dos autorretratos apresentados a seguir, agrupados por sistemas, dar-se-á a 
partir do segundo, posto que o primeiro sistema exposto no capítulo anterior fazia referência aos anos anteriores 
ao nascimento de Frida Kahlo, não sendo possível, portanto, a existência de nenhum tipo de produção.  
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porque estes podem ser considerados traduções de sua história de vida, de suas dores e 

paixões. Na ocasião, quando forem apresentados os textos escritos juntamente com os 

quadros, o leitor poderá recorrer a esta tabela para obter mais informações a respeito da obra 

então citada ou ainda fazer correlações com outras telas (não destacadas durante a análise 

intersemiótica) do mesmo período ou de tempos próximos.  
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Sangre? Pues, quien sabe! 
 

(Frida Kahlo) 
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OBRAS QUE SE INSEREM NO MESMO 

PERÍODO DO SEGUNDO SISTEMA 

MEXICANO 
 

Relembrando que este compreendeu os anos de 1910 e 1940, incluindo o auge da 

Revolução Mexicana (1910), o ano em que a artista começou a pintar (1925), além do 

período que contempla o processo de consolidação do projeto da Revolução. 
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TÍTULO DO 

QUADRO 

 
ANO  

 
HISTÓRICO 

 
AUTORRETRATO 

 
 
 

Autorretrato con Traje 
de Terciopelo 

+ 
(Autorretrato com 
Traje de Veludo) 

 
 
 
 
 

1926 

Primeiro autorretrato de Frida Kahlo. Foi 
pintado para presentear Alejandro Gómez – 
na ocasião, colega de estúdio e também 
namorado. Frida resolve presenteá-lo com o 
quadro como prova do seu amor, para que 
este, ao olhar para a tela, nunca a esquecesse. 
O autorretrato reflete o interesse da artista 
pelas pinturas do período renascentista 
italiano e seria sua interpretação da Venus de 
Boticelli, obra admirada pelo então namorado.  
O quadro ainda reflete sua magreza e palidez, 
decorridas pós-acidente. Trata-se de um dos 
quatro quadros que Frida mostrou a Diego 
Rivera para lhe pedir opinião sobre seu 
trabalho.  

 

 
 
 

El Tiempo Vuela 
+ 

(O Tempo Voa) 

 
 
 
 
 

1929 

 
 
Pintado no ano em que Frida e Diego se 
casaram. Neste momento, a relação do casal 
era tranquila e a artista se sentia amada pelo 
marido. Neste quadro, Frida abandona o estilo 
renascentista das pinturas anteriores, adotando 
o estilo mais tradicional do folclore mexicano, 
com cores mais brilhantes e vibrantes, típicas 
dessa cultura.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

 
 
 
 

Autorretrato  
+ 

(Autorretrato) 

 
 
 
 
 

1930 

 
 
 
 
Primeiro quadro pintado logo após o 
casamento com Diego. Aqui, Frida também 
usa cores brilhantes e luminosas. Neste 
autorretrato, a artista usa um traje tradicional 
de camponesa e brincos mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Frida y la Operación 
Cesárea 

+ 
(Frida e a Operação 

Cesariana) 

 
 
 
 
 
 
 

1932 

 
Em decorrência dos problemas de saúde 
ocasionados por um acidente sofrido, quando 
jovem, Frida ficou impossibilitada de ter 
filhos, sendo vítima de vários abortos. Em 
1932, morando em Detroit, ela engravida uma 
vez mais. Sabendo que a gravidez podia 
custar-lhe a vida, cogita interrompê-la, com a 
ajuda de um médico. No entanto, muda de 
ideia e decide levar a gestação até o final, 
embora sem sucesso. Sofre um terrível aborto 
que quase provocou sua morte. Esta pintura, 
considerada inacabada (pelo fato de a artista 
ter tido suas esperanças perdidas com o 
acontecido), parece ter-se iniciado antes do 
aborto, e mostra Frida com seu tão ansiado 
bebê ao lado. 
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Henry Ford Hospital 
(La Cama Volando) 

+ 
(Hospital Henry Ford 
(A Cama Voando)) 

 
 
 
 
 

1932 

 
Após o aborto espontâneo, Frida se pinta 
totalmente nua, deitada numa cama do 
hospital Henry Ford, em Detroit. Chama a 
atenção, a grande quantidade de sangue no 
lençol que recobre a cama, uma grande 
lágrima que cai do olho esquerdo da artista, 
além de seis outros signos (um feto do sexo 
masculino, um caracol, uma orquídea, um 
dorso feminino, uma máquina de estranho 
aspecto e uma pélvis), todos circundando a 
cama e interligados por um filamento 
vermelho, que em muito se assemelha a um 
cordão umbilical. 
 

 

 
 
 
 

Autorretrato en la 
Frontera entre México 
y los Estados Unidos 

+ 
(Autorretrato na 

Fronteira entre México 
e Estados Unidos) 

 
 
 
 
 
 

1932 

 
 
 
 
Vivendo por três anos nos Estados Unidos, 
Frida pinta este autorretrato, traduzindo sua 
saudade do México e mostrando sua 
percepção das diferenças entre os dois 
mundos. Aqui, ela se pinta trajando um 
clássico vestido longo, cor de rosa, e luvas 
brancas, muito diferente das roupas que 
costumava usar. Traz ainda, numa das mãos, a 
bandeira mexicana.  
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Autorretrato con 
Collar 

+ 
(Autorretrato com 

Colar) 

 
 
 
 
 

1933 

 
 
 
 
Ainda morando em Detroit, Frida demonstra 
superar, mesmo que lentamente, a tristeza do 
aborto, voltando a pintar, retratando-se com 
uma imagem serena e confiante. Leva no 
pescoço, assim como em outros quadros, uma 
joia pré-colombiana. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Autorretrato Muy Fea 
+ 

(Autorretrato Muito 
Feia) 

 
 
 
 
 
 

1933 

 
 
 
Pela primeira vez, Frida pinta um quadro a 
pedido de Diego, em um meio que não lhe era 
familiar, o fresco. Não se sabe ao certo se o 
título dado por ela fazia referência ao próprio 
autorretrato ou ao estilo de forma geral. Ao 
terminar de pintar este quadro, Frida teria 
ficado insatisfeita com o resultado, jogando-o 
no lixo. Dias depois, uma amiga o teria 
resgatado.  
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Autorretrato con Pelo 
Rizado 

+ 
(Autorretrato com 
Cabelo Cacheado) 

 
 
 
 
 
 
 

1935 

 
 
 
 
No verão de 1934, Frida descobre que Diego 
mantinha uma aventura amorosa com sua 
irmã mais nova, Cristina, fato que a deixou 
muito abalada emocionalmente, levando-a a 
pedir a separação. Como forma de atingí-lo, 
ela se pinta com o cabelo bem curto e crespo, 
contrariando o apreço que Rivera dizia ter 
pelos seus cabelos longos e fartos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Yo y mi Muñeca 
+ 

(Eu e minha Boneca) 

 
 
 
 
 
 

1937 

 
 
 
 
Quando pintou este quadro, Frida já tinha 
sofrido três abortos. Acredita-se que, por essa 
razão, a artista tenha tido vários animais de 
estimação e colecionado muitas bonecas, 
como esta que aparece neste autorretrato.  
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Recuerdo (El 
Corazón) 

+ 
(Lembrança (O 

Coração)) 

 
 
 
 
 
 
 

1937 

 
 
Em mais um de seus autorretratos, Frida 
expressa sua dor ao tomar conhecimento da 
traição de Diego com Cristina, sua irmã mais 
nova. Neste quadro, a artista traduz o seu 
sentimento de impotência diante dessa 
situação. Vários signos reconstroem essas 
emoções: um enorme coração partido (de 
onde escorre muito sangue) está aos seus pés, 
deixando-lhe um profundo vazio no peito; as 
lágrimas; o cabelo curto, para irritar Diego, 
que amava sua vasta cabeleira; a falta de 
ambas as mãos, demonstrando sua total 
impotência diante da situação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autorretrato Dedicado 
a Leon Trotsky (Entre 

las Cortinas) 
+  

(Autorretrato Dedicado 
a Leon Trotsky (Entre 

as cortinas)) 
 

 
 
 
 
 

1937 

 
 
 
Este quadro foi pintado pela artista para 
presentear Leon Trotsky, no dia do 
aniversário deste. Com ele, Frida teve 
secretamente um caso. Em oposição aos 
quadros anteriores, neste, Frida usa de tons 
claros e suaves. Aqui, também se vê uma 
Frida elegante e bastante confiante. 
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Fulang-Chang y Yo 
+ 

 Fulang-Chang e Eu 

 
 
 
 
 
 

1937 

 
 
 
Primeiro autorretrato de Frida com um dentre 
os seus muitos animais de estimação 
(papagaios, cachorros, gatos, entre outros). 
Aqui, um macaco aranha. Ela aparece atada 
ao animal por meio de um laço de fita de cor 
lavanda. Os objetos presos ao pescoço da 
artista irão adquirir simbologia particular em 
seus autorretratos. O quadro foi presenteado a 
Mary Sklar, sua amiga. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mi Nana y Yo 
+ 

(Minha Babá e Eu) 

 
 
 
 
 
 

1937 

A mãe de Frida (com quem a artista nunca 
teve um bom relacionamento) não pôde 
amamentá-la, devido ao nascimento de sua 
irmã menor, Cristina, onze meses depois. Por 
essa razão, Frida foi amamentada por uma 
ama de leite: uma índia, contratada apenas 
para essa função. A relação era distante e fria, 
resumida apenas ao ato de alimentar o bebê. 
Este autorretrato configura-se como memória, 
explicada no fato de o bebê ter cabeça e rosto 
de adulto. Como Frida era muito pequena na 
ocasião e não se lembrava das feições da sua 
ama de leite, esta aparece retratada com a cara 
coberta por uma máscara funerária pré-
colombiana.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

 
 
 
 
 

Perro Itzcuintli 
Conmigo 

+ 
(Cachorro Itzcuintli 

Comigo) 

 
 
 
 
 
 
 

1938 

 
 
 
Devido à impossibilidade em ter filhos, Frida 
teve muitos animais de estimação, além de 
bonecas. Este autorretrato mostra mais um 
desses animais. Desta vez, um cachorro. 
Aqui, ela se pinta em trajes mexicanos, num 
sombrio vestido preto, tendo ao fundo uma 
parede em tom pálido e um ambiente 
totalmente vazio, demonstrando certa solidão, 
isolamento.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autorretrato 
+ 

(Autorretrato) 

 
 
 
 
 
 

1938 

 
 
 
 
Um dos menores quadros pintados por Frida. 
Foi usado para presentear sua amiga, 
Jacqueline Lamba, esposa de Andre Breton, 
considerado um dos fundadores do 
movimento surrealista. 
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Autorretrato (Oval 
Miniatura)  

+ 
(Autorretrato (Oval 

Miniatura)) 
 

 
 
 
 
 
 

1938 

 
 
 
 
 
O menor quadro pintado por Frida, em 
formato oval, para presentear José Bartolí, 
com quem a pintora teve, durante anos, um 
relacionamento amoroso. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Autorretrato – The 
Frame 

+ 
(Autorretrato  - The 

Frame) 

 
 
 
 
 

1938 

 
 
 
 
No ano de 1939, Frida viaja a Paris para 
participar de uma exposição intitulada 
Mexique, que mostrava trabalhos de artistas 
mexicanos.  Esta pintura fez parte da 
exposição, mas o estilo difere dos 
anteriormente pintados. Aqui, Frida usa duas 
técnicas diferentes: o vidro e a madeira. 
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Autorretrato con un 
Mono 

+ 
(Autorretrato com um 

Macaco) 

 
 
 
 
 
 
 

1938 

 
 
 
 
 
Este quadro foi encomendado por A. Conger 
Goodyear, então presidente do Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque (MOMA). Aqui, 
Frida se pinta junto a um terno macaco, que 
tem seus braços protetores ao redor do 
pescoço da artista. Atrás, uma cortina de 
folhas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Recuerdo de la Herida 
Abierta 

+  
(Lembrança da Ferida 

Aberta) 

 
 
 
 
 

1938 

 
 
 
As “feridas abertas” seriam alusões às 
infidelidades do marido, Diego Rivera. A 
pintura mostra a coxa e o pé esquerdo da 
artista machucados. A ferida do pé é real 
(embora tivesse realmente acontecido no seu 
pé direito), consequência de uma cirurgia 
realizada um ano antes, enquanto a da coxa é 
imaginária.  
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Lo que el Agua me 
Dio 
+ 

(O que a água me deu) 

 
 
 
 
 
 

1938 

 
 
 
 
Esta pintura é também conhecida com o título 
Lo que vi en el agua, e traz elementos de 
trabalhos anteriores da artista, além de outros 
que ela usaria mais tarde em diferentes 
quadros. O que a água deu a Frida foram 
imagens do seu passado e presente. Como ela 
mesma teria afirmado, este quadro traz 
imagens do tempo e das brincadeiras na 
banheira, além da tristeza que lhe havia 
assomado no transcurso da vida. 
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Las dos Fridas 
+ 

(As duas Fridas) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1939 

 
 
 
Este autorretrato foi pintado pouco tempo 
depois de Frida divorciar-se de Diego. 
Segundo a própria autora, o quadro traduz 
suas emoções quando da separação e da crise 
matrimonial. Mostra duas Fridas totalmente 
opostas em seus trajes e sentimentos. A Frida 
da direita, em típico traje mexicano, é a 
amada e respeitada por Diego.  À esquerda, 
uma Frida mais europeizada, trajando um 
branco vestido vitoriano, é a que sofre pelo 
amado. A Frida da direita traz em uma das 
mãos uma pequena foto do amado. Desta foto, 
sai uma veia que passa pelo coração das duas 
mulheres, sendo cortada por uma tesoura 
cirúrgica que está nas mãos da Frida da 
esquerda, na vão tentativa de cortar o fluxo 
sanguíneo que vem de Diego, que ainda 
permanece gotejando. O coração de ambas as 
Fridas está à mostra, sendo que o coração da 
Frida da esquerda está partido, traduzindo a 
dor e o sofrimento. 
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Autorretrato Dedicado 
al Sigmund Firestone 

+  
(Autorretrato Dedicado 
a Sigmund Firestone) 

 
 
 
 
 

1940 

 
 
 
Este autorretrato foi encomendado pelo 
engenheiro Sigmund Firestone. Aqui, Frida 
traduz a dualidade de suas raízes através da 
exposição de alguns objetos, tais como, joias 
pré-colombianas e uma típica mantilha 
católica na cabeça. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Autorretrato con Pelo 
Corto 

+ 
(Autorretrato com 

Cabelo Curto) 

 
 
 
 
 
 

1940 

 
 
 
 
Primeiro quadro pintado por Frida após 
divorciar-se de Diego. Aqui, como forma de 
atingí-lo, a artista se desfaz das roupas 
femininas, que ela usa em muitos dos seus 
autorretratos, e adota um traje masculino de 
cor escura e bastante largo, além dos cabelos 
curtos, em oposição aos longos e fartos 
cabelos sempre admirados pelo marido. 
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Autorretrato dedicado 
al Dr. Eloesser 

+ 
(Autorretrato dedicado 

ao Dr. Eloesser) 

 
 
 
 
 
 

1940 

 
 
No final de 1939, Frida volta a sentir fortes 
dores na coluna e desenvolve uma infecção 
por fungos na mão direita. Seguindo a 
recomendação do Dr. Eloesser, seu médico e 
amigo, a artista viaja para São Francisco para 
fazer um tratamento sob sua orientação. 
Como forma de agradecimento pelo sucesso 
do tratamento, ela pinta este autorretrato e o 
presenteia ao médico. Aqui, outra vez, 
aparece ao redor do pescoço da artista o colar 
de espinhos, e deste escorrem algumas gotas 
de sangue. Atrás, a já conhecida cortina de 
plantas tropicais. 
 

 

 
 
 
 

Autorretrato con 
Collar de Espinas 

+ 
(Autorretrato com 
Colar de Espinhos) 

 
 
 
 
 

1940 

 
Frida ainda continua expressando sua dor 
devido à separação de seu amado Diego. 
Neste autorretrato, animais e insetos 
encontram-se presentes, traduzindo o 
momento vivido pela artista: um gato preto, 
um colibri, um macaco e algumas borboletas. 
Outro detalhe importante é que, do pescoço 
envolto por um colar de espinhos (que em 
muito se assemelha à coroa de espinhos usada 
por Cristo), brotam algumas gotas de sangue, 
expressando o sofrimento da artista. Atrás 
dela, uma vez mais, uma cortina de plantas 
tropicais.  
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El Sueño (La Cama) 
+ 

(O Sonho (A Cama)) 

 
 
 
 
 
 

1940 

 
Nesta pintura, assim como em outras, a artista 
trata do tema da morte que, no México, tem 
conotação de celebração. Neste quadro, Frida 
e o esqueleto estão em uma cama, que parece 
elevar-se às nuvens. Frida dorme 
tranquilamente, enquanto o esqueleto está 
desperto e vigilante, envolto em arames e 
explosivos. Outro dado importante é que, nas 
obras da mexicana, as plantas aparecem com 
alguma frequência e costumam expressar 
renascimento. Por esta razão, pode-se dizer 
que, nesta pintura, as trepadeiras bordadas no 
lençol que a recobre, cobrem-lhe de vida ao 
enredar-se ao seu corpo.  
 
 

 

 
 
 
 

La Mesa Herida 
+ 

(A Mesa Ferida) 

 
 
 
 
 

1940 

 
No que se refere ao tamanho, esta é a maior 
tela produzida por Frida Kahlo. Foi pintada 
quando ela ainda estava divorciada de Diego, 
e seu estado mental se traduz em muitos 
aspectos da pintura. O quadro remete ao A 
última ceia, de Da Vinci, com Frida no centro 
da mesa, como Cristo. Ao seu redor, os dois 
filhos de Cristina (sua irmã mais nova), um 
enorme Judas feito em papel machê, um 
esqueleto, uma escultura pré-colombiana e 
um dos seus animais de estimação, o veado 
Granizo, signos repletos de muitas 
simbologias.  
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Autorretrato con 
Mono 

+ 
(Autorretrato com 

Macaco) 

 
 
 
 
 
 

1940 

 
Este autorretrato ainda foi pintado durante o 
ano em que Frida esteve separada de Diego 
(1939). Após voltar de Paris, a relação com o 
marido era ainda mais distante. Ela 
abandonou a casa em que vivera com ele, 
passando a morar na casa de seus pais. Neste 
mesmo ano, de comum acordo, ambos 
decidem pedir o divórcio. Durante o período 
em que esteve separada, Frida buscou consolo 
na companhia de seus animais de estimação. 
Nesta pintura, um macaco a abraça protetor, 
sendo que ambos estão rodeados por uma fita 
vermelha. O rosto da artista demonstra certa 
frieza, provavelmente, devido ao divórcio. 
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Hojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas, tristeza, ciencia 

Alemania entera es de este color 

 

(Frida Kahlo) 
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OBRAS QUE SE INSEREM NO MESMO 

PERÍODO DO TERCEIRO SISTEMA 

MEXICANO 
 

Configurado a partir do ano de 1940 até a data de morte da artista no ano de 
1954. 
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Yo y Mis Pericos 
+ 

(Eu e Meus Papagaios) 

 
 
 
 
 
 

1941 

 
Após seu segundo casamento com Diego, em 
dezembro de 1940, a vida de Frida tornou-se 
mais calma. Embora casados, ambos levavam 
separadamente suas vidas, e a artista também 
mantinha, nesta ocasião, um relacionamento 
amoroso com Nickolas Muray, um famoso 
fotógrafo e retratista nova-iorquino, que a 
ajudou a preparar-se para sua primeira 
exposição naquela cidade. Neste período, os 
animais, as flores e o campo eram o que mais 
interessava a Frida, e, por essa razão, ela 
passou a incluir nas suas pinturas seus 
animais de estimação. Neste, como já havia 
feito em outros quadros, ela incluiu seus 
papagaios.   
 

 

 
 
 
 

Autorretrato con 
Vestido Rojo y Dorado 

+ 
(Autorretrato com 

Vestido Vermelho e 
Dourado) 

 
 
 
 
 

1941 

 
 
 
Não há muitas informações sobre este 
autorretrato. Embora o quadro faça referência 
a um certo vestido vermelho e dourado, ele 
não é visualizado na pintura. Aqui, vê-se uma 
Frida retratada apenas do pescoço para cima, 
bastante séria e compenetrada, com um 
penteado bastante exótico, como lhe era de 
costume. 
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Autorretrato con 
Bonito 

+ 
(Autorretrato com 

Bonito) 

 
 
 
 
 

1941 

 
Em dezembro de 1941, ainda morando em 
São Francisco, e já casada pela segunda vez 
com Diego, Frida recebe a notícia da morte de 
seu pai. Com isso, resolve voltar a viver na 
antiga casa familiar, em Coyoacán, México. 
Pouco tempo depois do seu retorno, pinta esse 
autorretrato expressando toda sua tristeza. 
Nele, aparece vestida de preto, sem joias, 
marcando o luto. Traz, ainda, mais um de seus 
animais de estimação, o papagaio Bonito, que 
também havia morrido havia bem pouco 
tempo. Por trás da artista, a costumeira cortina 
de plantas tropicais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Autorretrato con 
Trenza 

+ 
(Autorretrato com 

Trança) 
 
 

 
 
 
 
 
 

1941 

 
 
 
Neste autorretrato, pintado pouco tempo 
depois do seu segundo casamento com Rivera 
(dezembro de 1940), Frida volta a se pintar 
com seus longos cabelos, em formato de uma 
trança, tendo uma fita colorida enrolada à 
mesma. Aparece também com o colo 
descoberto, apenas rodeado por algumas 
folhas, demonstrando feminilidade. 
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Autorretrato con 
Mono y Perico 

+ 
(Autorretrato com 

Macaco e Periquito) 
 
 

 
 
 
 
 
 

1942 

 
 
 
 
Mais um autorretrato onde Frida se pinta 
acompanhada de alguns dos seus animais de 
estimação: um macaco e um periquito. 
Novamente, uma fita colore o seu penteado. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Autorretrato como 
Tehuana 

+ 
(Autorretrato como 

Tehuana) 

 
 
 
 
 
 

1943 

 
 
Este autorretrato também se tornou conhecido 
como Diego en mis pensamientos ou 
Pensando en Diego. Foi pintado quando 
Diego ainda se envolvia em casos amorosos, 
contrariando o desejo de Frida, de que ele 
fosse exclusivamente seu. Uma miniatura do 
retrato de Diego, pintado em sua própria testa, 
demonstra a presença constante do muralista 
em seus pensamentos, beirando, por vezes, a 
obsessão. Neste quadro, ela aparece trajando 
o vestido de Tehuana que Diego tanto 
adorava. 
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Autorretrato con 
Monos 

+ 
(Autorretrato com 

Macacos) 

 
 
 
 
 
 
 

1943 

 
 
 
 
Este é outro autorretrato em que Frida se faz 
acompanhar de seus animais de estimação. E, 
uma vez mais, aparecem seus macacos. Dois 
deles estão pendurados no corpo da artista, e 
os outros dois estão entre as folhas. Ao fundo, 
tem-se outro elemento bastante recorrente, as 
plantas tropicais.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Raíces 
+ 

(Raízes) 

 
 
 
 
 

1943 

 
 
Neste autorretrato, Frida usa o tema da 
natureza, e parece fundir-se a ela. No quadro, 
o torso da artista se abre como uma janela, de 
onde saem vários ramos de planta. Os vasos 
sanguíneos se fundem a esses ramos até 
alcançarem a terra, como se fossem parte 
desta. Em 1953, Frida enviou este quadro (e 
mais outros quatro trabalhos) para a 
exposição Arte Mexicano del Consejo para 
las Artes Británico (em Londres), e o intitulou 
El pedregal (O Pedregal, em português). 
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Pensando en la 
Muerte 

+ 
(Pensando na Morte) 

 
 
 
 
 

1943 

 
 
 
No período em que este quadro foi pintado, a 
saúde de Frida encontrava-se bastante 
debilitada, a tal ponto que a artista passava a 
maior parte do tempo na cama. Por essa 
razão, a morte parecia não sair do seu 
pensamento, traduzida, nesta pintura, pela 
caveira e pelas tíbias que aparecem em uma 
imagem circular na testa da artista. Detrás 
dela, a costumeira cortina de plantas.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

La Columna Rota 
+  

(A Coluna Partida)  

 
 
 
 
 
 
 

1944 

 
 
Pintado em um momento em que Frida se 
encontrava muito mal de saúde, a ponto de ser 
obrigada a usar um colete ortopédico durante 
cinco meses para melhor sustentar a coluna 
vertebral. Aqui, destaca-se a imensa 
quantidade de espinhos perfurando-lhe todo o 
corpo, inclusive seu rosto, bem como o 
desenho de uma coluna jônica quebrada em 
várias partes, além de lágrimas que lhe 
escorrem pela face, demonstrando sua dor e 
sofrimento, reflexo do seu estado físico e 
emocional. 
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Diego y Frida 
+ 

(Diego e Frida) 

 
 
 
 
 
 

1944 

 
 
 
Frida pintou este quadro para presentear seu 
marido Diego, quando do décimo quinto 
aniversário de casamento (1929-1944). Aqui, 
ela expressa seu amor pelo marido, 
retratando-os não apenas como um casal, mas 
como uma só pessoa, cuja cabeça se compõe 
da metade de cada um. A pintora apresenta o 
sol e a lua, a concha e a viera como tradução 
da impossível e instável união amorosa entre 
eles, além do sol que emite muitas chispas 
pontiagudas, como também vista no galho 
seco que envolve o casal pelo pescoço. 
 

 

 
 
 
 
 

Autorretrato con 
Mono 

+ 
(Autorretrato com 

Macaco) 

 
 
 
 
 
 

1945 

 
 
 
 
Quadro pintado em uma das fases mais 
produtivas da artista. Aqui, Frida se pinta com 
mais um dos seus animais de estimação, um 
macaco, que lhe dá um abraço fraterno. A 
pintura se destaca pelo uso de diferentes tons 
de marrom. Outra vez, destacam-se as fitas no 
seu penteado. 
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Autorretrato con 
Changuito 

+  
(Autorretrato com 

Changuito) 

 
 
 
 
 

1945 

 
 
 
Neste autorretrato, Frida aparece literalmente 
atada a seus animais de estimação: a um 
macaco, a seu cachorro Xólotl, assim como a 
um ícone pré-colombiano. Todos, inclusive a 
artista, estão envoltos por uma fita de cor 
amarela, presa, de um lado, pela assinatura do 
nome de Frida e do ano em que o quadro foi 
pintado, e do outro, por um prego. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

La Máscara 
+  

(A Máscara) 

 
 
 
 
 

1945 

 
 
Em seus autorretratos, Frida costumava 
expressar o que lhe vinha à alma. Pela 
primeira vez, a artista parece se esconder por 
trás de uma máscara com ar choroso, cabelo 
cor púrpura, como se não quisesse revelar 
seus sentimentos. A autêntica Frida observa o 
mundo através de dois buracos próximos aos 
olhos da máscara.   
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Sin Esperanza 
+ 

(Sem Esperança) 

 
 
 
 
 
 

1945 

 
 
A inapetência, resultante das inúmeras 
cirurgias e de outros tantos problemas de 
saúde, fez Frida emagrecer bastante. Seu 
médico recomendou repouso completo e 
prescreveu uma dieta especial para que ela 
pudesse ganhar peso. Este autorretrato traz a 
artista bastante magra, deitada numa cama, 
sendo continuamente alimentada por meio de 
um funil, por onde passam diferentes tipos de 
alimentos. Seus braços estão estendidos por 
debaixo do lençol, como que incapazes de 
controlar a situação, parecendo traduzir a total 
falta de esperança da artista. 
 
 

 

 
 
 
 

El Venado Herido 
+ 

(O Veado Ferido) 

 
 
 
 
 

1946 

 
É através de um veado (também um dos seus 
animais de estimação) ferido por flechas e 
sangrando, também aparentando medo, que 
Frida expressa sua dor física e ao mesmo 
tempo a esperança na realização de uma nova 
cirurgia na coluna vertebral, na cidade Nova 
Iorque. Mas, depois da concretização da 
mesma, e já de volta ao México, ela 
continuou sentindo muitas dores, chegando à 
depressão. A palavra carma aparece no canto 
da tela, como que afirmando que ninguém 
escapa do seu destino. 
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Árbol de la Esperanza, 
Mantente Firme 

+  
(Árvore da Esperança, 
Mantenha-se Firme) 

 
 
 
 
 
 

1946 

 
Frida pintou este autorretrato para seu chefe, 
o engenheiro Eduardo Morillo Safa, após a 
desastrosa cirurgia realizada em Nova Iorque. 
Neste quadro – dividido em dia e noite –, 
veem-se duas Fridas. Uma (com o rosto 
voltado para o sol) está numa maca de 
hospital e parece ter acabado de sair de uma 
cirurgia. Esta apresenta duas grandes 
cicatrizes nas costas. A outra Frida, de costas 
para a lua e com lágrimas nos olhos, parece 
fisicamente perfeita, vestida em trajes típicos 
mexicanos e segurando o colete ortopédico, 
traduzindo a esperança de poder abandoná-lo. 
Vê-se também uma bandeira onde aparece 
escrita a frase título do quadro, sugerindo que 
Frida está tentando reanimar-se. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autorretrato con el 
Pelo Suelto 

+ 
(Autorretrato com o 

Cabelo Solto) 

 
 
 
 
 

1947 

 
 
 
No ano de 1946, Frida passa por uma cirurgia 
mal sucedida, que ela chamou de “o princípio 
do fim”. Com isso, sua condição física ficou 
ainda pior. No ano seguinte, ela pinta este 
autorretrato, onde aparece mais magra e com 
aparência fragilizada. Traz, como em poucas 
vezes vista, os longos e vastos cabelos soltos. 
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Autorretrato 
+ 

(Autorretrato) 

 
 
 
 
 

1948 

 
 
 
Este autorretrato foi encomendado pelo 
dentista e amigo de Frida, o Dr. Samuel 
Fastlicht. Em uma carta escrita ao médico, ela 
se desculpa por demorar em terminar o 
quadro, alegando sua má condição física. Seu 
estado de ânimo se traduz no quadro, 
sobretudo nas lágrimas que escorrem dos 
olhos e na expressão triste da face. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diego y Yo 
+ 

(Diego e Eu) 

 
 
 
 

1949 

 
Frida pintou este autorretrato no período em 
que Diego mantinha um notório envolvimento 
amoroso com Maria Feliz, uma estrela de 
cinema e também sua amiga íntima. No 
quadro, vê-se uma Frida bastante triste e 
chorosa, mas ainda apaixonada pelo marido, 
amor traduzido pelo desenho do busto de 
Diego na sua testa. Sua vasta cabeleira 
aparece aqui enrolada no pescoço, talvez 
como uma representação da angústia que a 
situação provocava. 
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Autorretrato en la 
Frontera Entre el 

Abrazo de Amor del 
Universo, la Tierra 

(México), Yo, Diego y 
el Señor Xólotl 

+ 
(Autorretrato na 
Fronteira Entre o 

Abraço de Amor do 
Universo, a Terra 

(México), Eu, Diego e 
o Senhor Xólotl) 

 

 
 
 
 
 
 

1949 

Esta pintura apresenta inúmeros elementos 
que derivam da mitologia mexicana. Frida 
aparece com Diego em seu colo, numa atitude 
maternal, como se fosse seu bebê. Ao fundo, 
abraçando aos dois, está a Mãe Terra Asteca, 
de nome Cituacoatl. Por trás desta, também 
abraçando-a, a Mãe Universal. Na parte 
frontal está o cachorro Itzcuintli Señor Xolotl, 
muito mais que um dos animais de estimação 
de Frida. Aqui, Xolotl aparece como um ser 
com forma de cachorro, protegendo a entrada 
do “Más Allá” (mundo dos mortos). Frida 
apresenta nesta tela vida e morte, noite e dia, 
sol e lua, homem e mulher, elementos 
dicotômicos, unidos graças a esses seres 
mitológicos. 

 

 
 
 
 

Autorretrato con el 
Retrato del Dr. Farill 

+ 
(Autorretrato com o 

Retrato do Dr. Farill) 

 
 
 
 
 
 

1951 

 
Este foi o último quadro assinado por Frida. 
Nele, ela aparece ao lado do cirurgião, Dr. 
Juan Farill, que realizou a série de sete 
operações na coluna vertebral da artista. Só 
em novembro desse mesmo ano, Frida se 
sentiu suficientemente bem para voltar a 
pintar, e seu primeiro quadro foi este 
autorretrato dedicado ao Dr. Farill, como que 
para agradecer-lhe por salvar sua vida. 
Observam-se algumas curiosidades: Frida está 
sentada em uma cadeira de rodas, e pinta com 
seu próprio sangue, usando o coração como 
paleta. Os pinceis que leva na mão mais se 
parecem com instrumentos cirúrgicos.   
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El Marxismo Dará 
Salud a los Enfermos 

+ 
(O Marxismo Dará 
Saúde aos Doentes) 

 
 
 
 
 
 
 

1954 

 
Nos seus últimos dias de vida, Frida deu ao 
seu trabalho uma dimensão ideológica, que já 
havia inaugurado, quando, em 1937, pintou 
um autorretrato em homenagem a Leon 
Trotsky. Desta vez, ela apresenta sua crença 
de que o marxismo poderia libertá-la de suas 
dores e sofrimentos. Aqui, a artista usa o 
colete ortopédico – elemento muitas vezes 
presente nas suas pinturas – para traduzir sua 
dor física. O quadro apresenta como plano de 
fundo dois distintos ambientes: uma metade 
representando a parte pacífica da terra (sob o 
marxismo) e a outra, ameaçada pela 
destruição (sob o capitalismo). Este foi uma 
dos últimos quadros pintados pela artista.    

 

 
 
 
 

Autorretrato en un 
Paisaje con el Sol 

Poniéndose 
+ 

(Autorretrato numa 
Paisagem com o Sol se 

Pondo) 

 
 
 
 
 
 

1954 

 
 
 
Para muitos estudiosos, este teria sido o 
último autorretrato pintado por Frida, quando, 
ainda de cama, recuperava-se da amputação 
da perna direita. Do muito pouco que se pode 
ver, este quadro mostra Frida sentada, com o 
rosto cravado no centro de um girassol. No 
entanto, antes mesmo de terminar a tela, Frida 
o destruiu, alegando que a pintura a 
apresentava com uma vitalidade e energia que 
já não possuía.  
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Autorretrato con 
Stalin 

+ 
(Autorretrato com 

Stalin) 
 

 
 
 
 
 

1954 

 
 
 
 
Em continuidade à temática ideológica, Frida 
faz, aqui, sua homenagem a Stalin, revelando 
sua simpatia pelo comunismo. Também se 
nota a diferença nas pinceladas da artista, 
sobretudo quando a comparamos com 
pinturas anteriores. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Autorretrato con el 
Retrato de Diego en el 
Pecho y María entre 

las Cejas 
+ 

(Autorretrato com o 
Retrato de Diego no 

Peito e Maria entre as 
sobrancelhas) 

 
 
 
 
 

1954 

 
 
A partir de 1951, Frida passou a sofrer fortes 
dores, só conseguindo trabalhar com a ajuda 
de sedativos, que ela por vezes associava a 
bebidas alcoólicas.  As dores passaram a ser 
cada vez mais intensas. Com isso, as 
pinceladas da artista já não eram tão precisas, 
e as camadas de pintura surgem cada vez mais 
espessas, sobretudo quando contrastadas com 
suas obras anteriores. Neste último 
autorretrato, Frida se pinta mais jovem. Traz 
um retrato de Diego no peito e uma foto de 
Maria Félix (uma das amantes de seu marido) 
na testa, além de seu cachorro de estimação. 

 

55 autorretratos    
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“Sabía muy bien que al pintar liberaba parte de su sufrimiento, no solo 

porque en los cuadros sí podía permitirse decir lo que sentía.” 

(Teresa del Conde) 
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5. A ESCRITA DE SI COMO TRADUÇÃO DE SI: O DIÁRIO, AS CARTAS E OS 

AUTORRETRATOS DE FRIDA KAHLO 

 

Ao longo dos séculos, acostumamo-nos a ver homens e mulheres contarem suas 

histórias de vida. Ao tempo em que registram suas experiências pessoais, também guardam 

vestígios de uma sociedade ao mencionarem acontecimentos políticos e sociais específicos de 

uma época a que pertenceram, registrando-os em diários (íntimos ou não), romances, 

memórias, autobiografias e retratos71. Um dos pontos que irá diferir estas de muitas outras 

histórias narradas é justamente o fato de elas terem como narrador e personagem principais o 

próprio “eu”. 

Para expressar suas ideias, sentimentos e emoções pessoais, o sujeito poderá fazer 

uso de linguagens verbais e/ou não verbais, sendo esta primeira a mais recorrida desde tempos 

passados, possivelmente devido ao prestigio da escrita na tradição literária. Mas, ao longo 

deste estudo, seguiremos mostrando que a linguagem não verbal também traduz 

acontecimentos de ordem pessoal, como já demos a entender no segundo capítulo desta tese. 

Dentre as linguagens existentes, duas irão compor esta pesquisa: a escrita, aqui 

representada pelas anotações do diário e pelas cartas trocadas entre Frida Kahlo e seus 

médicos e amigos, e também entre ela e o marido, o muralista Diego Rivera; e a pintura, 

através dos autorretratos da artista. Por meio desses três elementos – o diário, a 

correspondência e os autorretratos, também considerados autobiográficos – chegaremos ao 

conceito da escrita de si como tradução de si, que, por sua vez, também nos conduzirá à 

proposta central desta pesquisa: comprovar que os autorretratos de Frida Kahlo podem ser 

considerados traduções de acontecimentos de sua vida. 

 

5.1 ESCRITA DE SI, ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA 

 

A escrita, em linhas gerais, é considerada como uma forma de representação. Ela 

teria surgido, primordialmente, visando-se o registro de informações. Com o passar do tempo, 

foi-lhe sendo atribuído o caráter de difusora de informação e propagadora do conhecimento, 

fato esse coroado com o grande avanço das novas tecnologias. Na literatura, a escrita pode ser 

usada para narrar tanto os feitos de uma nação e contar a história dos nossos antepassados, 

                                                           
71 Aqui, o termo retrato faz referência ao registro de imagem por meio de gravuras, fotografia, desenho ou 
pintura. 
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como o que lhe vai dentro da alma humana, suas vivências e experiências pessoais. Atrelada a 

esta última concepção está a escrita de si. 

Um dos pioneiros (senão o primeiro entre todos) a tratar mais diretamente desse 

tema foi Michel Foucault, ao escrever, em 1992, A escrita de si, em sua obra já bastante 

difundida O que é um autor? Não por acaso, esta referência servirá de norte para o 

desenvolvimento do presente subcapítulo, ao seguirmos parte da linha de reflexão 

foucaultiana, ao pensar a escrita como um retrato das ações e movimentos da alma humana, 

que aqui entendemos também como tradução de si, uma analogia a ser desenvolvida ao longo 

do capítulo. 

Ao construir o conceito de escrita de si, Foucault instaurou o que se poderia 

chamar de as bases desse gênero e seus antecedentes. Para tanto, tomou como exemplo A Vita 

Antonii, um dos textos mais antigos e legado da literatura cristã, que apresenta a notação 

escrita das ações e dos pensamentos como um elemento imprescindível à vida ascética. 

 

Do mesmo modo, escrevendo os nossos pensamentos como se os tivéssemos 
de comunicar mutuamente, melhor nos defenderemos dos pensamentos 
impuros por vergonha de os termos conhecido. Que a escrita tome o lugar 
dos companheiros de ascese: de tanto enrubescermos por escrever como por 
sermos vistos, abstenhamo-nos de todo o mau pensamento (ATANÁSIO, 
apud FOUCAULT, 1992, p.1). 
 

Este tipo de escrita dos movimentos interiores, ou ainda, escrita espiritual de si, 

segundo o próprio Foucault, servia para aliviar os perigos da solidão, dando a conhecer o que 

se pensou ou viu. O objetivo seria revelar, sem qualquer exceção, todos os movimentos da 

alma, numa forma de combate espiritual, impedindo que o homem se enganasse sobre si 

mesmo: “a escrita constitui uma prova e como que uma pedra de toque: ao trazer à luz os 

movimentos do pensamento, dissipa a sombra interior onde se tecem as tramas do inimigo” 

(FOUCAULT, 1992, p.1). De todo o exposto, poderíamos afirmar que a frase que melhor 

resumiria o que era a escrita filosófica de si seria: manifestação das ações e movimentos da 

alma.  

Para Foucault, o legado que a escrita de si teria deixado por meio da Vita Antonii 

está longe de esgotar todas as significações e formas que esta, anos depois, iria adquirir, mas 

já era possível ver nela traços que permitiriam analisar retrospectivamente o papel da escrita, 

no período anterior ao cristianismo, como ponto de aplicação dos movimentos do pensamento 

e papel de prova de verdade. 
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Mantém estes pensamentos noite e dia à disposição (procheiron); põe-nos 
por escrito, faz-lhes a leitura; que eles sejam o objecto das conversas contigo 
mesmo, com um outro... se te suceder um daqueles episódios que chamamos 
indesejáveis, logo encontrarás alívio no pensamento de que não era 
inesperado (EPICTETO apud FOUCAULT, 1992, p.2). 
 

Não seria exagero afirmar que todos esses conceitos não estariam longe dos que 

hoje se praticam sobre a escrita de si, desta como um exercício pessoal do pensamento e, 

porque não dizer, como uma forma de enfrentamento do real, do vivido, já que a escrita de si 

compreende não somente os discursos assinalados por Foucault, mas também as formas 

modernas que compõem certa “constelação autobiográfica” (KLINGER, 2007, p. 41), a 

exemplo dos diários, biografias, poemas autobiográficos, romances pessoais, as diferentes 

ficções sobre o eu, e, aqui, ousamos dizer, até mesmo os autorretratos, como veremos 

adiante72. 

Considerado um gênero literário, o termo autobiografia é atualmente usado para 

designar um tipo de narrativa (em prosa ou verso) das experiências vivenciais de um sujeito, 

escrita por ele próprio; ou ainda, uma forma escrita do sujeito contar sua vida, de expor seus 

pensamentos. Eurídice Figueiredo (2013) lembra que o termo surgiu pela primeira vez no ano 

de 1779, em alemão. Trinta anos depois, em inglês. Na França, seu uso se dá na primeira 

metade do século XIX. Naquela época, idos dos anos 1876, o dicionário Vapereau definia 

autobiografia como “obra literária, romance, poema, tratado filosófico etc., cujo autor teve a 

intenção, secreta ou confessa, de contar sua vida, de expor seus pensamentos ou de expressar 

sues sentimentos” (LEJEUNE, 2008, p.53). Nos dicionários atuais, a exemplo do Aurélio 

(2012), o vocábulo autobiografia é simplesmente descrito como “vida de um indivíduo escrita 

por ele mesmo”. 

E se o assunto é escrita autobiográfica, duas teorias e dois nomes se destacam: 

Phillippe Lejeune e seu Pacto autobiográfico, e Serge Doubrovsky com o termo autoficção. 

Lejeune define autobiografia, pela primeira vez, como “narrativa retrospectiva em prosa que 

uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em 

particular a história de sua personalidade” (LEJEUNE, 2008, p. 14). Depois, por considerar 

sua definição incompleta, por não mais reconhecer-se nela (segundo suas próprias palavras), 

dirá que autobiografia é “qualquer texto em que o autor parece expressar sua vida ou seus 

sentimentos, quaisquer que sejam a forma do texto e o contrato proposto por ele” (Idem, p. 

53). Quanto ao pacto autobiográfico, este seria uma espécie de fidelidade almejada e 

                                                           
72 Figueiredo salienta que as escritas biográficas e autobiográficas tiveram um grande crescimento desde os anos 
1980, quando começaram a surgir novas variações de escritas de si. 
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assumida entre leitor e autor, onde autor/narrador/personagem deveriam ser um só. Ou seja, o 

nome do autor deveria não apenas compor a capa e a página de rosto, mas também estar 

presente no interior do livro. Em linhas gerais, seria dizer que, ao ler um texto autobiográfico, 

o leitor encontraria a narração de acontecimentos “reais”. E mais, que o autor estaria contando 

os fatos como eles verdadeiramente aconteceram. 

Em oposição ao pacto autobiográfico sugerido por Lejeune, Doubrovsky propõe o 

emprego do termo autoficção (1977), designando-o como 

 

romance autobiográfico pós-moderno, com formatos inovadores: narrativas 
descentradas, fragmentadas, com sujeitos instáveis que dizem “eu” sem que 
se saiba exatamente a qual instância enunciativa ele corresponde. [...] 
Autoficção, enquanto ficcionalização de fatos e acontecimentos 
absolutamente reais. (FIGUEIREDO, 2013, p. 61) 
 

Segundo a teoria doubrovskiana, também na autoficção o nome do 

autor/narrador/personagem seria um só. A diferença estaria na ficcionalização dos fatos e dos 

acontecimentos que seriam, por sua vez, reais.73 Na literatura brasileira, um dos exemplos que 

emerge quando se pensa em autoficção é O Falso Mentiroso, de Silviano Santiago, onde um 

jogo constante de “verdade” e “falsidade” se faz presente no romance.  

O leitor desta tese poderá questionar o porquê de nos remetermos às noções de 

pacto autobiográfico e de autoficção, já que o material a ser analisado não constitui um 

romance de caráter autobiográfico ou mesmo autoficcional (gênero aos quais esses dois 

termos encontram-se mais diretamente relacionados). No entanto, aqui, analisaremos 

narrativas de cunho igualmente autobiográfico (anotações de diário e cartas), onde o “eu” 

também se faz presente e se revela a todo instante74.  

Dessa forma, para o desenvolvimento desta pesquisa, talvez tivéssemos que eleger 

uma dessas duas reflexões, e, como elas se opõem, devêssemos optar pela primeira, ou seja, 

fazer uma espécie de pacto autobiográfico com a pintora Frida Kahlo, descartando a 

existência de ficcionalização em seus relatos. Por outro lado, também deveríamos atentar para 

a máxima que diz que em toda história contada existe algo de ficcionalização, mesmo porque 

                                                           
73 A tendência atual tem sido considerar autoficção quando a narrativa indiciar que se inspira nos acontecimentos 
da vida do autor. O nome do autor/narrador/personagem não precisa ser o mesmo. Ele pode coincidir com o 
nome do autor (ou mesmo com algum apelido seu) como pode ser ausente. 
74 A ideia em associar as cartas e o diário com o termo autoficção também partiu de reflexão feita por Madeleine 
Ouellette-Michalska, que considera que o termo deve ser conjugado no plural, posto que existe grande variedade 
de práticas que privilegiam a vida pessoal, e entre elas, para a autora, estaria a carta. Vale destacar, ainda, o 
emprego do termo autoficção a um conjunto de procedimentos de “ficcionalização de si”, proposto por Vincent 
Colonna. (FIGUEIREDO, 2013) 
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é impossível se ter a certeza de que tudo o dito foi realmente sentido, vivenciado ou não, que 

não se trata de “sinceridades forjadas” (AZEVEDO, 2008, p. 35), já que toda narrativa (em 

texto ou imagem) passa pelo filtro da memória e do que criamos para nós mesmos e expomos 

aos outros. No entanto, saber se os relatos de Frida Kahlo são “reais” ou que há neles qualquer 

quê de ficcionalização, não fará muita diferença, já que analisaremos a materialidade do que 

está escrito nas cartas e no diário, buscando a tradução desses acontecimentos nos 

autorretratos da artista. O resultado final desta análise nos dará possíveis respostas a estes 

questionamentos, mas faz-se importante esclarecer que a busca a estas respostas não é o nosso 

objetivo. 

Antes, porém, de passarmos ao subcapítulo seguinte, ainda queremos esclarecer 

que, neste capítulo, apenas daremos a conhecer umas poucas entre as várias correspondências 

e também anotações do diário de Frida Kahlo, e o faremos apenas com o objetivo de ilustrar 

alguns de nossos comentários. A análise, que contará com o estudo intersemiótico desse 

extenso material, será feita no capítulo seguinte. 

 

5.1.1 O DIÁRIO 

 

Habitualmente conhecido como uma escrita cronológica de caráter íntimo, o 

diário constitui um texto escrito com o objetivo de organizar o relato – não necessariamente 

diuturnamente – de suas experiências. Ou, simplesmente, como o definiu Lejeune (2008), 

“uma série de vestígios datados” que trazem desde anotações pessoais a registros vários de 

caráter externo.  

Tão comum quanto um dia foram as cartas, esse gênero já teve um vasto número 

de adeptos, desde grandes personalidades a simples sujeitos. Uma delas, o escritor Carlos 

Drummond, que assim falava sobre o mesmo.  

 

Durante anos, como tanta gente, mantive um diário e, como tanta gente, 
acabei por abandoná-lo. Ao lado de anotações pessoais, registrava nele, com 
frequência irregular, fatos políticos e literários que me interessavam. Uma 
seleção desses registros foi publicada no Jornal do Brasil, em 1980-1981. 
Reunindo-os em livro, acrescentei-lhes outros, até agora inéditos. Se os 
leitores encontrarem nestas páginas o eco de um tempo abolido, terei 
resgatado a minha nostalgia e fornecido matéria para conversa de pessoas 
velhas e novas (ANDRADE apud FIGUEIREDO, 2013, p. 31). 
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Segundo Figueiredo (2013), enquanto gênero, o diário teria surgido no final do 

século XVII, como resultado do encontro de duas correntes, impregnando-o com o 

pensamento e a sensibilidade da época. 

 

de um lado, a exaltação do sentimento e a voga das confissões, na esteira de 
Rousseau; de outro, a ambição de fundar as ciências humanas a partir da 
observação das sensações a fim de se compreender e estudar o homem, sob a 
influência de Locke, Helvetius, Condillac (FIGUEIREDO, 2013, p. 29).  

 

Pode ser classificado em diário íntimo ou externo. O primeiro se caracterizaria por 

narrar acontecimentos em que a vida particular é o objeto das observações e considerações do 

autor. Ou ainda, ser o local onde o próprio sujeito escritor desvela sua intimidade. Assim, 

poder-se-ia dizer que o diário íntimo teria “um caráter frouxo, fragmentário, às vezes tão 

referencial, que o leitor não entende o sentido de algumas frases” (FIGUEIREDO, 2013, p. 

38). Já o segundo, o diário externo, teria como objeto o mundo exterior, os acontecimentos da 

ordem do literário, do político, do social, a exemplo do que comenta Carlos Drummond de 

Andrade. Mas um diário também pode ter, ao mesmo tempo, ambos os elementos. 

Desde seu surgimento, foram inúmeros os diários que se tornaram públicos (em 

muitos dos casos, sem a devida autorização do seu autor), escritos por grandes nomes do 

mundo das artes, desde escritores, pintores, músicos, dentre outros – que a maioria dos 

leitores acessa com o intento de desvendar ou mesmo compreender um pouco da vida íntima 

e/ou profissional de seus autores. Diante desse fato, duas perguntas são praticamente 

inevitáveis: 1) com que intuito o sujeito escreve um diário? e 2) o que se é possível 

depreender da vida de alguém através de suas anotações pessoais? Embora acreditando que as 

respostas podem ser várias e de caráter também pessoal, imaginamos algumas delas: escreve-

se um diário para se dar existência a própria vida; também como fuga da solidão e do silêncio; 

para se registrar o que não se teria coragem de contar a outrem; para dar vazão a um desejo 

incontrolável do “eu”, entre outras tantas possíveis razões. Para Drummond, eis a razão pela 

qual alguém escreve esse tipo de relato: 

 

Por que escrevem diários? Por que notadamente os escritores gostam de 
escrevê-los, dissipando o tempo que deveria ser consagrado a viver ou a 
produzir escritos públicos? [...] ninguém o [o escritor] obriga à anotação 
íntima, a esse mirar-se no espelho do presente. Então, se escreve o diário, há 
de ser por força de motivação psicológica obscura, inerente à condição do 
escritor, alheia à noção de utilidade profissional (ANDRADE apud 
FIGUEIREDO, 2013, p. 31). 
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Quanto à segunda pergunta suscitada, pensa-se, de modo geral, que ao ler o diário 

íntimo de um sujeito, que se estará “presenciando”, compactuando a revelação de muitos dos 

seus segredos nunca antes relevados. 

Deve ser esse o pensamento dos leitores do diário de Anne Frank. De sujeito 

desconhecido a uma grande personalidade, os escritos de uma menina de apenas trezes anos 

de idade, que se manteve escondida (com sua família de comerciantes judeus) por mais de 

dois anos, numa espécie de porão anexo ao edifício onde trabalhava seu pai, mostraram ao 

mundo os horrores sofridos pelo povo holandês durante a ocupação alemã. Mas, para ela, o 

diário nada mais era que um grande aliado, “alguém” em quem confiar em momentos tão 

difíceis e de muita solidão, como podemos perceber em seus próprios relatos: “espero poder 

confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie, y espero que seas para mí un gran 

apoyo”75; “hasta ahora has sido para mí un gran apoyo, y también Kitty, a quien escribo 

regularmente. Esta manera de escribir en mi diario me agrada mucho más y ahora me cuesta 

esperar cada vez a que llegue el momento para sentarme a escribir en ti. ¡Estoy tan contenta 

de haberte traído conmigo!”76 

Assim como os diários escritos por Carlos Drummond e Anne Frank atraíram 

desde sempre um número considerável de leitores, desejosos por conhecer mais de sua vida 

íntima e profissional, outro diário tem gerado grande interesse desde que foi publicado e é, 

muito provavelmente, um dos mais lidos na atualidade, no mundo das artes: o da pintora Frida 

Kahlo77. 

O diário íntimo da mexicana foi escrito nos dez últimos anos de sua vida, 

abarcando relatos que vão de 1944 a 1954, tempo em que a artista estava com trinta e sete 

anos de idade, e já havia passado (e ainda passaria) por diversos problemas de ordem 

profissional, como a dúvida dos críticos e da própria artista em torno do seu talento artístico, 

para só depois vir certo reconhecimento; e pessoal, a exemplo da morte do seu querido pai, do 

acidente que sofreu ainda jovem, as muitas cirurgias, o problema na coluna e no pé, a dor e a 

desilusão com os abortos que a impediram de gerar o filho do seu amado Diego Rivera, além 

da progressiva deterioração de sua saúde, levando-a a morte em 1954. 

                                                           
75 Tradução nossa: Espero poder confiar tudo a você como ainda não pude fazer com ninguém, e espero que você 
seja para mim um grande apoio. 
76 Tradução nossa: Até agora você tem sido para mim um grande apoio, e também Kitty, a quem escrevo 
regularmente. Esta forma de escrever no meu diário me agrada muito mais e já me custa esperar pelo momento 
de me sentar e escrever em você. Estou tão feliz por ter trazido você comigo! 
77 Em e-mail enviado ao Grupo Editorial Record, em maio de 2015, com o intuito de saber o número de 
exemplares traduzidos para o português e vendidos por esta editora do diário de Frida Kahlo, fomos informados 
que tais números eram confidenciais, e que eles apenas poderiam mencionar que o mesmo, desde que foi 
lançado, tem tido bastante procura, e que, no momento, encontra-se esgotado, aguardando reedição. 
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Nas cento e setenta páginas do diário de Frida Kahlo estão os seus pensamentos, 

sonhos, decepções, ora descritos em forma de poesia e prosa, ora por meio de gravuras, em 

que aparecem homens e mulheres desnudos, com seus órgãos sexuais totalmente à mostra, 

ventres trazendo dentro de si fetos, além de mãos, pés e pescoços desintegrados. Ali estão 

descritos momentos de sua infância, sua visão política, assim como os inúmeros relatos de sua 

tormentosa relação com o também pintor mexicano Diego Rivera e o amor incondicional que 

nutriu por ele durante toda sua vida. Todo esse conteúdo nos é apresentado através de 

desenhos, esboços, colagens, cartas inéditas coladas ou transcritas no diário, poemas, 

dedicatórias, apontamentos, etc. Além de todo o descrito, o diário de Frida Kahlo apresenta 

uma característica bastante particular: nem todos os acontecimentos aparecem cronológica e 

rigorosamente datados. Há várias entradas sem qualquer marcação de tempo, como é o caso 

do exemplo acima exposto, e outras poucas anotações onde só aparece a marcação do mês e 

ano. 

Assim é que o diário de Frida Kahlo, bem como seus autorretratos, parece ser 

mais um instrumento escolhido pela artista como possível tentativa de escapar da solidão que 

tanto lhe perseguiu, uma forma a mais na tentativa de fugir da prisão e do silêncio que o fato 

de estar por tantas vezes só gerava. 

    Nesta parte do diário 
(no final da página), 
encontra-se uma das 
frases ditas por Frida e 
mais reproduzidas: 
“espero alegre a saída, 
e espero não voltar 
nunca mais”.  
     O desenho que 
aparece na página ao 
lado nos remete ao 
quadro O veado ferido, 
de 1946, em que a 
artista aparece com o 
rosto preso ao corpo de 
um veado, 
apresentando-o cravado 
de flechas. Detalhe 
para um dos pés da 
artista.  
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Quase todos os críticos e biógrafos – assim como nós – somos unânimes em 

concluir que todo o drama vivido por Frida, tantas vezes narrados nas páginas do seu diário, 

encontra-se visivelmente traduzido em sua pintura. Para Carlos Fuentes (2001), que publicou 

o diário da artista intitulando-o Um íntimo autorretrato, os escritos de Frida Kahlo 

“proporcionan distintas visiones del proceso creativo de la artista y, al mismo tiempo, 

muestran con qué frecuencia ésta acudía a su diario para desarrollar las ideas que 

posteriormente plasmaría en sus lienzos”78. As palavras de Fontes reforçam as diversas 

opiniões, que é também a proposta desta pesquisa: a de comprovar que os autorretratos de 

Frida Kahlo são traduções de algumas de suas experiências de vida, expostas não apenas em 

seu diário, mas também em suas cartas. Talvez por pensar dessa mesma forma, Sarah Lowe 

(2001), em um ensaio escrito para a mesma publicação do Diário de Frida Kahlo por Carlos 

Fuentes, afirme que os autorretratos da pintora poderiam ser considerados autobiográficos, 

ainda que tenham sido criados para serem expostos.  

Sabemos que além do texto escrito, também é comum encontrarmos nas páginas 

de um diário, desenhos, fotos, colagens, notícias diversas e até mesmo a transcrição de textos 

de outras pessoas. O diário de Frida Kahlo não foge a essa regra, conforme se pode ver nas 

imagens anteriores e seguintes. Se o colocássemos em meio a outros diários escritos por 

diferentes sujeitos, facilmente descobriríamos aquele escrito pela pintora, não apenas por 

conterem gravuras, mas pela forma como elas se apresentam. 

                                                           
78 Tradução nossa: proporcionam diferentes visões do processo criativo da artista e, ao mesmo tempo, mostram 
com que frequência ela acudia a seu diário para desenvolver as ideias que em seguida plasmaria em suas telas. 

Cores fortes, figuras 
confusas, difusas. 
Braços, pernas e 
pescoços que se 
desintegram. 
Folheando algumas 
das páginas do diário 
da artista è possível 
identificarmos suas 
marcas.  
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Cabe ainda ressaltar que a escolha das páginas do diário, aqui expostas, se deu 

com o intuito de reforçar nosso objetivo, o de comprovar que o diário da mexicana pode 

ser perfeitamente considerado como texto de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Raízes, pés 
com deformações, 
asas, ventre 
guardando feto, 
elementos quase 
sempre 
recorrentes no 
diário e nas 
pinturas de Frida 
Kahlo. 
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5.1.2 A CORRESPONDÊNCIA 

 

A correspondência é outro gênero considerado autobiográfico. Nela, assim como 

no diário, também é possível encontrar vestígios de uma época e informações de caráter 

íntimo sobre um sujeito-narrador: suas ideias, opiniões e, sobretudo, o processo de 

interlocução com amigos, parentes e demais pessoas com as quais se manteve algum tipo de 

relacionamento, quer tenha sido amigável ou amoroso. 

 Durante muitos anos a carta foi o principal instrumento de comunicação entre 

pessoas. Artistas e intelectuais dela também se valeram, sobretudo antes do surgimento da 

internet (mais especificamente, do e-mail e dos chats que permitem conversas em tempo real), 

que passou a substituir as missivas, tornando muito mais rápida a comunicação e vencendo as 

grandes distâncias geográficas com muito mais facilidade.  

Por sorte, antes da quase completa extinção desta prática, tivemos a oportunidade 

de ter acesso às correspondências escritas e trocadas entre grandes nomes das artes. Um 

Diego (Rivera), nome quase sempre 
presente nas anotações do diário de Frida 
Kahlo. Em destaque a frase “Diego, 
estou só”, e a menção a um dos seus 
autorretratos: Árbol de la esperanza, 
mantente firme. 

Outro desenho que nos remete a um 
dos autorretratos pintados pela artista, 
comprovando que seu diário pode 
funcionar como texto de partida. 
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exemplo são as cartas escritas por Van Gogh a seu irmão Théo. Por se tratar de um dos 

maiores pintores da história da arte, e por serem de conhecimento público os transtornos 

mentais dos quais este padecia, a leitura de suas cartas possibilita um olhar mais íntimo sobre 

o artista. 

  

Nada foi mais intenso, transparente, íntimo e entranhadamente verdadeiro do 
que a troca de cartas entre os irmãos Théo e Vincent. À parte a descrição do 
drama que se desenrola no cotidiano caótico de Vincent, estas cartas são 
muito mais do que uma biografia documental. São, isto sim, o retrato da 
alma de um grande artista, onde se pode acompanhar o processo de criação, 
os detalhes técnicos, a formação e, passo a passo, a doença que foi tomando 
conto do pintor, culminando no dia 27 julho de 1889, quando um tiro no 
peito silenciou um dos maiores artistas de todos os tempos (Coleção L&PM 
POCKET, 1999). 

 

A pintora Frida Kahlo também foi uma grande partidária desse instrumento de 

comunicação. Ela teria começado a escrever cartas devido ao fato de que o bairro de 

Coyoacán ficava muito longe da Cidade do México, local onde viviam seus amigos mais 

queridos.  A partir de então, Frida passou a escrever inúmeras e extensas cartas aos seus 

amigos, estendendo-se aos familiares, aos seus médicos, ao primeiro namorado (Alejandro 

Gómez Arias) e, claro, ao marido Diego Rivera. A este último, são muitas as cartas trocadas, 

sobretudo nas ocasiões em que estiveram afastados, fato que ocorreu com alguma frequência 

por conta das viagens que ambos fizeram a outras cidades e até mesmo a outros países. No 

caso de Diego Rivera, a maioria das viagens se deu em face do seu trabalho como renomado 

pintor de murais, tendo viajado, inclusive, a Nova Iorque. Frida Kahlo, por sua vez, ausentou-

se do México algumas poucas vezes por razões profissionais. A maioria das suas viagens foi 

por questões de saúde, visando reparar, sobretudo, o problema na coluna e no pé direito.  

A quase totalidade das cartas escritas por Frida Kahlo encontra-se guardada em 

seu arquivo pessoal, no museu La Casa Azul, localizado no bairro de Coyoacán (Cidade do 

México), mesmo local onde a artista viveu durante longos anos com Diego Rivera. Pela 

quantidade de cartas ali disponíveis, pode-se inferir que ela tinha imenso prazer em escrever. 

Em uma das cartas endereçadas a seu médico e amigo Velazco Zimbrón, lê-se: “le escribo 

esta singular misiva, porque creo que si voy a su consultorio nada más le voy a quitar el 

tiempo, y si le hablo por teléfono, no puedo explicarle todo lo que quiero79”. Para Frida, em 

determinadas situações, só por meio da carta era possível dizer tudo o quanto desejava, o que 

                                                           
79 Tradução nossa: escrevo-lhe esta singular missiva porque acredito que se vou ao seu consultório só vou tomar 
seu tempo, e se falamos por telefone, não posso lhe explicar tudo o que quero. 
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valeu o seguinte comentário de Antonio Alatorre, no prólogo da obra Escrituras de Frida 

Kahlo (2007), uma coletânea de cartas escritas pela pintora e organizadas em um livro por 

Raquel Tibol: “¿Y por qué no podría ir la pluma de Frida al lado de su pincel? ¿Acaso no ha 

habido siempre, al lado de escritores que no pintan mal, pintores que escriben bien?”80, 

ressaltando a paixão da pintora pela linguagem e a sua desenvoltura com as palavras.  

Ao lermos a quase totalidade das cartas escritas por Frida, um dado deveras 

curioso nos chama atenção: a forma divertida com que, às vezes, ela descrevia, aos seus 

amigos, os problemas de saúde pelos quais passava e seu estado físico e mental, como poderá 

ser visto nas cartas apresentadas no próximo capítulo. Em uma delas, ela escreve: “Bebía 

porque quería ahogar mis penas, pero las malvadas aprendieron a nadar y ahora ¡me 

abruma la decencia y el buen comportamiento!...”81 (TIBOL, 2007, p. 237). 

Seu arquivo pessoal guarda um sem número de cartas escritas e recebidas pela 

artista. Algumas chegam a ter mais de 15 páginas de pura linguagem verbal82. Nelas, a artista 

trata de assuntos diversos, a exemplo de sua visão política e sua relação com nomes dessa 

esfera, como Leon Trotsky; de questões profissionais e sua relação com intelectuais das artes 

em geral, como seus encontros com André Breton, considerado o pai do surrealismo, e Pablo 

Picasso; de suas inseguranças enquanto pintora; dos lugares que visitou e sua opinião sobre o 

mundo das artes; além de toda preocupação com seus familiares. 

 

Después del gravísimo accidente que sufrió el 17 de septiembre de 1925, las 
cartas fueron escalas de palabras para abatir los muros del obligado 
enclaustramiento y evitar que sus amigos la olvidaran o que las promesas de 
amor se enfriaran. La comunicación epistolar había surgido como una 
práctica frecuente desde su adolescencia. […] Las cartas son tanto un 
desahogo como un juego desesperado, sazonado con sátira, impudicia y 
trozos de tedio que hacen su propio ruido verbal. Proclama con frases 
sobreentendidas su precocidad sexual o revela con clara conciencia los 
alcances físicos y anímicos de su tragedia personal, siempre con lenguaje 
imaginativo, capaz de poner corazón e intimidad al desnudo y jugar, cada 
vez más, con cambios de estilo para enmascarar sufrimientos extremos o 
para soltarle las riendas a su coquetería, tratando a sus amantes casuales 
como amores eternos. Se trataba de inyectarle energía a un vitalidad 
demasiado lacerada, liberar la libido e imaginar una liberación física pese a 

                                                           
80 Tradução nossa: Por que a caneta de Frida não poderia ir ao lado do seu pincel? Por acaso nunca existiu, ao 
lado de escritores que no pintam mal, pintores que escrevem bem? 
81 Tradução nossa: eu bebia porque queria afogar as mágoas, mas as malvadas aprenderam a nadar e agora me 
pesa a decência e o bom comportamento. 
82 Outro número bem menor de cartas se encontra arquivada no Museo de la Filatelia, na cidade de Oaxaca, 
México. Lá estão algumas das cartas trocadas entre Frida e seu médico e grande amigo Leo Eloesser. Durante 
pesquisa realizada neste museu, também tivemos acesso a todas essas cartas. 



132 

 

la postración, para ahuyentar la locura y los tenebrosos pesares”83 (TIBOL, 
2007, p. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa realizada neste arquivo junto à correspondência da pintora 

possibilitou-nos, além do acesso ao conteúdo mencionado anteriormente, o contato com uma 

imensa quantidade de cartas trocadas entre Frida Kahlo e Diego Rivera, assim como as cartas 

escritas e recebidas de seus médicos. Uma grande parte dessas missivas será analisada ao 

longo do próximo capítulo. Neste momento, apenas exibiremos uma delas84. 

 

 

                                                           
83

 Tradução nossa: Depois do gravíssimo acidente que sofreu em 17 de setembro de 1925, as cartas foram escalas 
de palavras para derrubar o muro do enclausuramento e evitar que seus amigos a esquecessem ou que as 
promessas de amor esfriassem. A comunicação epistolar tinha surgido como uma prática frequente desde sua 
adolescência. [...] As cartas são tanto um alívio como um jogo desesperado, temperado com sátira, falta de pudor 
e doses de tédio que fazem seu próprio ruído verbal. Proclama com frases subentendidas sua precocidade sexual 
ou revela com clara consciência os alcances físicos e anímicos de sua tragédia pessoal, sempre com linguagem 
imaginativa, capaz de desnudar o coração e a intimidade e jogar, cada vez mais, com mudanças de estilo para 
mascarar sofrimentos extremos ou para soltar as rédeas de seu jogo de sedução, tratando seus amantes casuais 
como amores eternos. Tratava-se de injetar energia a uma vitalidade bastante dilacerada, liberar a libido e 
imaginar uma liberação física apesar da debilidade, para afugentar a loucura e os tenebrosos pesares. 
84 Tradução nossa da anotação acima: Como você quer que eu esqueça tão rápido o mal que você me fez, se 
quando toco o peito, a ferida me dói ainda mais. Entre o perdão e o esquecimento há uma grande distância. Eu 
perdoarei a ofensa, mas esquecê-la, jamais.  

Anotação encontrada 
em meio às cartas de 
Frida Kahlo para seu 
marido Diego 
Rivera. Trata-se de 
uma estrofe do 
poema Hojas Secas, 
de Manuel Acuña. A 
letra é 
reconhecidamente da 
própria pintora. 
(tradução no rodapé 
desta página) 
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5.1.3 O AUTORRETRATO 

 

A cena poderia ser assim descrita: um sujeito em meio a telas, pincéis e tintas de 

inúmeras cores e tons, pintando paisagens, cenas de pessoas, figuras, objetos. Ele também 

pinta a si mesmo. Como resultado dessa ação, nas galerias de arte, salas e corredores repletos 

de histórias, de rostos, de pessoas. Umas olham; um olhar que se perde no tempo, na (sua) 

história. Outras, imóveis, apenas se deixam ver através de olhos inquisidores, que questionam 

esse mundo feito de imagens; mundo este envolto em uma linguagem (não verbal) repleta de 

signos que suscitam significados e povoam suas mentes de sentidos. Estamos nos referindo ao 

pintor e à pintura e, em especial, ao (auto)retrato, cuja história está atrelada à história da 

pintura.  

Carta escrita por Frida Kahlo para o médico e amigo Velazco 
Zimbrón. Nela, a pintora comenta sobre as dores nas costas 
que muito a incomodavam, indicando, ela mesma, mas com a 
autorização deste, o possível tratamento para curar-se. Fala, 
inclusive, de pintar apenas o que pudesse naquele momento. 
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Tudo teria começado quando Butades de Sícion, um oleiro, o primeiro a inventar 

a arte de modelar retratos em argila, faz um o molde a partir do contorno da sombra feito na 

parede por sua filha de um jovem por quem havia se apaixonado, mas que partira para o 

estrangeiro. A este contorno, Butades aplica-lhe argila, modela-o e leva-o ao fogo para 

endurecer, como fazia com seus vasos de barro. Segundo a lenda, assim teria nascido o retrato 

e com ele a metáfora da ausência que se torna presença através de uma imagem. Do retrato 

chegaríamos ao autorretrato, considerado na pintura como o correspondente da escrita 

autobiográfica.  

Enquanto gênero artístico, O homem do turbante vermelho85 seria o mais antigo 

dos autorretratos, tendo sido pintado pelo artista flamenco Jan van Eyck, no ano de 1433. Mas 

o reconhecimento dessa expressão como gênero só viria a ocorrer por volta de 1950, com a 

inserção do termo “autoportrait” no dicionário da língua francesa. Nesse meio tempo, é 

provável que muitos outros artistas tenham usado dessa forma de autorrepresentação, a 

exemplo dos gregos na Antiguidade e dos monges copistas, nos séculos XI e XII.  

Na prática, o que caracteriza um autorretrato é o fato de a imagem do pintor nele 

aparecer retratada. Esta ação poderia ser descrita como um movimento de “interiorizar-se para 

soltar-se no exterior a si” (TEIXEIRA, 2005, p. 123). Além disso, em um autorretrato, o 

pintor pode aparecer de duas formas. Em uma delas, apenas a sua figura aparece retratada, 

quer seja de corpo inteiro ou apenas como busto. Exemplos próximos são os quadros 

Autorretratos com vestido vermelho e dourado e Lembrança da ferida aberta, ambos de Frida 

Kahlo, expostos na nossa galeria de autorretratos da artista. Esta foi, por sinal, a forma 

preferida pela mexicana para se autorretratar. Em outra forma possível, o artista se coloca na 

tela em meio a outras figuras, como é o caso de Diego Velázquez no quadro As meninas, e da 

própria Frida Kahlo na tela A mesa ferida.  

Assim como o diário e as cartas, também se pode pensar o autorretrato como 

forma de registrar, por meio de imagens, as histórias, os momentos e até mesmo sensações e 

sentimentos de caráter subjetivo. Esta visão é muito diferente daquela de séculos atrás, 

quando se acreditava que a pintura deveria retratar apenas o mundo visível: “as coisas que não 

podemos ver, ninguém negará que elas não pertencem ao pintor. O pintor só se esforça por 

representar aquilo que se vê”86. (ALBERTI apud TEIXEIRA, 2005, p. 123).  

                                                           
85 Esse mesmo quadro pode ser encontrado com outros títulos, a exemplo de Retrato de homem (autorretrato?), 
Retrato de homem com turbante, Retrato de homem com turbante vermelho.  
86 Leon Batista Alberto publicou o tratado Da pintura no ano de 1436.  
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Na história das artes, vários pintores teriam escolhido essa forma de representação 

pictórica, o autorretrato, usando diferentes técnicas e suportes, para falar de seus medos, 

anseios, angústias, (in)certezas. Neste sentido, Sarah Lowe (2001) nos remete a dois grandes 

pintores: Rembrandt e Van Gogh. O primeiro teria usado da técnica para traduzir nas telas a 

angústia de um artista que envelhece, em um quadro pintado oito anos antes de sua morte, aos 

54 anos de idade. O segundo, Van Gogh, teria expressado o martírio de um pintor tomado 

pela solidão e pela incompreensão, fato mencionado em seus escritos. O alemão costumava 

dizer, quando estava pintando, que as emoções eram às vezes tão intensas que ele trabalhava 

sem a consciência de estar trabalhando e que as pinceladas lhe iam como uma sequência e 

coerência, como palavras na fala ou em uma carta. 

O autorretrato também fez parte da obra de Frida Kahlo. Para sermos mais exatos, 

é a expressão principal de sua produção artística. Dos aproximadamente 200 quadros 

pintados, 55 são autorretratos, conforme é possível constatar na galeria apresentada 

anteriormente. Ali, observa-se a própria imagem da artista, quase sempre impassível, como 

figura central, inserida em diferentes cenários e paisagens e, por vezes, cercada pelos seus 

animais de estimação. Como justificativa para tantos quadros retratando a si mesma, Frida 

teria dito, certa vez, que se pintava porque era o tema que mais conhecia e porque estava 

sozinha a maior parte do tempo. Essa afirmação fazia referência direta às muitas horas, dias, 

meses em que esteve presa à cama ou a um colete ortopédico, recuperando-se dos inúmeros 

problemas de saúde, que a impossibilitaram de viver o mundo exterior, restando-lhe como 

companhia, na maior parte do tempo, as telas, as tintas e os pinceis. 

 

“Sabía muy bien que al pintar liberaba parte de su sufrimiento, no sólo 
porque en los cuadros sí podía permitirse decir lo que sentía (grifo nosso), 
sino también porque el proceso creativo, generado a partir de la angustia, es 
siempre una vía amplia de sublimación. La pintura la ennoblecía y por eso 
mismo nunca alardeó de sus logros.87” (del CONDE, 2002, p. 58). 

 

A própria Frida Kahlo, em uma carta, disse o que significava a pintura para ela: 

“La pintura me completa la vida. Perdí tres hijos y otra serie de cosas que hubieran llenado 

mi vida horrible. Todo eso lo sustituyó la pintura. Yo creo que el trabajo es lo mejor88”. 

(TIBOL, 2007, p. 91)  

                                                           
87 Tradução nossa: sabia muito bem que ao pintar liberava parte de seu sofrimento, não apenas porque nos 
quadros podia dizer o que sentia, mas também porque o processo criativo, gerado a partir da angustia é sempre 
uma via ampla de sublimação. A pintura a engrandecia e por isso nunca fez alarde de suas conquistas. 
88 Tradução nossa: A pintura completa minha vida. Perdi três filhos e outra serie de coisas que teria preenchido 
minha vida horrível. Tudo isso foi substituído pela pintura. Eu acredito que o trabalho é o melhor. 
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Claro está que as anotações do diário e as correspondências de Frida Kahlo 

retratam os movimentos da alma da artista. Mas o mesmo também pode ser dito com relação 

aos seus autorretratos. Para Teresa del Conde (2002) “sus autorretratos son excelentes no solo 

por la limpieza y veracidad con que están ejecutados, sino porque transmiten a jirones la 

esencia de su autora89” (p. 64). São os seus quadros, sem sombra de dúvida, ou melhor, seus 

inúmeros autorretratos, que nos contam, nos dão a conhecer, sobretudo se dispostos em ordem 

cronológica de criação, grande parte da história de vida da artista: suas reflexões, suas ações e 

reações, seus sentimentos, suas decepções, ou seja, seu interior. Por meio deles, a artista fala 

de si. Carlos Fuentes (2001) nos lembra que, assim como Rembrandt e Van Gogh, Frida 

Kahlo nos conta sua biografia através dos seus autorretratos. Daí também poder considerar os 

quadros em que a artista se auto retrata como uma espécie de escrita de si em imagem, onde 

se pode ver um “eu” pictoricamente desvelado. 

Algumas lendas e mitos também cercam essa arte. Uma delas refere-se ao uso do 

espelho, instrumento considerado quase imprescindível para o trabalho de um autorretratista, 

que costumaria recorrer a esse artifício para conseguir uma melhor imagem ótica de si, sendo 

que, para alguns, essa técnica mais seria uma forma declarada de certo narcisismo, da mesma 

forma que o próprio autorretrato o é. Mito ou verdade, narcisismo ou não, difícil saber. No 

entanto, no caso da pintora Frida Kahlo, o uso desse objeto foi mais que uma certeza e reflexo 

de algum tipo de vaidade, ao menos num primeiro momento. Foi, acima de tudo, uma 

necessidade. Devido aos problemas de saúde sofridos e do longo período em que esteve 

acamada, podendo mover apenas os braços, seus pais tiveram a ideia de colocar um espelho 

no teto de sua cama (objeto que ainda hoje pode ser visto no quarto da artista, no museu La 

Casa Azul, conforme foto a seguir) de forma a facilitar o que ela mais gostava de fazer e que a 

tornaria mundialmente conhecida: pintar a si mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89

 Tradução nossa: seus autorretratos são excelentes não apenas pela clareza e veracidade com que são 
executados, mas porque transmitem com profunda dor a essência de sua autora. 
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Cama de Frida 
Kahlo com um 
espelho no teto. Foi 
dessa forma que a 
artista pintou alguns 
de seus principais 
autorretratos, 
durante os piores 
momentos de sua 
vida. 
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Nada es negro – realmente nada 

(Frida Kahlo) 
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5.2 A ESCRITA DE SI COMO TRADUÇÃO DE SI 

 

Desde o primeiro capítulo desta tese, vimos fazendo referência à evolução do 

conceito de tradução e do desenvolvimento e aplicação de novas reflexões na área90. Sabemos 

que a definição da palavra tradução veio variando ao longo dos anos, seguindo a mesma linha 

de evolução dos seus estudos. Abordamos o surgimento das primeiras teorias da tradução e o 

desenvolvimento de pesquisas na área, tratando das mudanças consubstanciais que 

transformaram o curso dos Estudos de Tradução, a exemplo da inserção de fatores 

extralinguísticos na análise das traduções, a definição das três diferentes formas de tradução, 

entre outras mais, até chegarmos a um dos pontos mais relevantes durante esse longo 

percurso, quando se passou a entender a Tradução como transformação resultante das 

possibilidades ilimitadas de interpretação.  

Todo esse árduo caminhar, que envolveu grandes embates teóricos, levou-nos a 

expandir os conceitos de tradução a todos os processos de representação por meio do qual o 

sujeito constantemente se recria e se revela, seja por meio de linguagens verbais ou não 

verbais. A expansão estendeu-se, também, à figura do tradutor, sujeito antes invisível, cuja 

tarefa não ia além de espelhar um original num texto traduzido, secundário, reproduzido. Ao 

ser reconhecida a figura desse “eu” singular, passou-se também a considerar que traduzir é 

muito mais que passar de uma língua para outra o conteúdo de uma mensagem, buscando 

extrair-lhe uma essência. Se o tradutor é um sujeito dotado de voz, ele pode, portanto, fazer-se 

presente, traduzir-se na medida em que traduz. Toda essa grande (re)evolução nos Estudos de 

Tradução nos permitiu construir, nesta pesquisa, o termo tradução de si, fazendo analogia 

com o termo já consagrado, escrita de si.  

Assim, neste capítulo, a correspondência e as anotações do diário de Frida Kahlo 

foram o destaque. Consideradas como exemplos de escritas de si ou escritas autobiográficas, 

esses documentos nos ajudarão a melhor compreender os autorretratos da pintora, permitindo-

nos construir as impressões várias de sua vida pessoal e, sobretudo, confirmar o que temos 

dito ao longo deste estudo: a história vivida e contada por ela em seus escritos encontra-se 

traduzida em seus autorretratos, podendo, desta forma, considerá-los como autênticas 

traduções de si. Vale ainda dizer que para chegarmos a essa analogia da escrita de si como 

tradução de si, foi fundamental pensarmos o ato de traduzir como uma constante no 

                                                           
90 Não desejamos ser repetitivos, mas estas reflexões são importantes para o desenvolvimento do raciocínio e da 
analogia proposta, conforme título do presente subcapítulo. 
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comportamento humano, não apenas na forma interlingual. Aqui, uma vez mais, para reforçar 

nossa reflexão, tomaremos, respectivamente, as frases de Octavio Paz e de Julio Plaza, 

expostas no segundo capítulo desta tese: “aprender a falar é aprender a traduzir”; “o 

pensamento já é, em si, uma tradução, ou seja, um processo anterior mesmo ao ato de fala”. 

Numa pesquisa como esta, desenvolvida com base nos Estudos de Tradução 

Intersemiótica, pressupõe-se a existência de um texto de partida e outro de chegada. Assim, 

nosso texto de partida serão as cartas e as anotações do diário de Frida Kahlo – a escrita de si 

–, e nosso texto de chegada, os autorretratos da pintora – a tradução de si –.  E se quisermos 

nos aproximar ainda mais dos termos usados por Jakobson, esses mesmos elementos serão, 

respectivamente, o nosso conjunto de sistemas de signos verbais traduzidos por outro 

conjunto de sistemas de signos não verbais.  

Tomemos como exemplo prático, uma dentre as muitas cartas escritas pela 

pintora, também uma anotação do seu diário, além de um de seus autorretratos. Colocando-os 

lado a lado é possível introduzir as primeiras reflexões que melhor conduziremos no próximo 

capítulo. Por hora, deixamos que os textos e a imagem falem por si.  
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Anotação do diário de Frida Kahlo 

Anotação feita por Frida Kahlo 
encontrada em meio às suas 
correspondências. 

Autorretrato Lembrança (O coração) 
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6 A ANÁLISE INTERSEMIÓTICA  

 

Desde as primeiras linhas desta tese, vimos assinalando nosso principal objetivo, 

o de analisar a produção pessoal e artística da pintora Frida Kahlo – seguindo os rastros das 

anotações dos seus diários, as correspondências e seus autorretratos – sob o prisma dos 

Estudos de Tradução Intersemiótica. Para tanto, vimos, ao longo do percurso, (re)discutindo 

teorias, sobretudo no campo dos Estudos da Tradução, expondo elementos da vida e da arte da 

pintora, além de desenvolver estratégias para auxiliar nossa análise e outras considerações que 

serão feitas a partir de agora. 

Mas antes de começarmos com o estudo proposto, queremos ressaltar que o 

presente capítulo não tem o intuito de analisar estética e criticamente a produção artística de 

Frida Kahlo, sobretudo por não ser esta a nossa proposta. Mais bem, consistirá em buscar nos 

autorretratos da pintora a tradução de alguns acontecimentos e sensações por ela descritas em 

seus textos escritos e, por esta razão, os retratos foram ordenados e compatibilizados com as 

datas aproximadas desses textos, onde se nota uma clara sintonia entre eles. Em linguagem 

semiótica, analisaremos de que forma a pintora mexicana transforma, por meio das tintas e 

dos pinceis, palavras (signos verbais) em imagens pictóricas (signos não verbais) ao invocar 

duas de suas maiores urgências: Diego e a saúde. Sabemos que, polissemicamente, a palavra 

imagem pode encerrar diferentes aplicações, a depender dos vieses de análise semiótica 

(semiótica verbal, semiótica plástica, semiótica aplicada). Por essa razão, optamos por usar, 

neste primeiro momento, o termo complementar pictórica para denotar o tipo de imagem a 

que estamos nos referindo. Cabe ainda dizer que, ao longo desta tese, esse termo será usado 

outras tantas vezes (a exemplo dos títulos dos dois próximos subcapítulos) com a mesma 

finalidade, ou seja, em referência à pintura, mais especificamente aos quadros de Frida Kahlo. 

Para alcançarmos os objetivos acima descritos, adotaremos como suporte teórico 

algumas reflexões de Antonio Vicente Pietroforte e Lucia Santaella (esta última, seguindo 

rastros de teorias peirceanas), entre outros que já foram ou ainda serão citados. Dos estudos 

desta última, por exemplo, depreendemos, sobretudo, o que deve ser levado em conta e as 

respostas possíveis quando de uma análise semiótica, a saber: a natureza e o poder de 

referência dos signos, a informação que estes transmitem e o efeito que são capazes de 

provocar no receptor, entre outros pontos. Além disso, que um fenômeno semiótico pode 

apresentar três diferentes níveis de generalização: primeiridade (tudo que estiver relacionado 

com acaso, qualidade, originalidade, possibilidade, significação, sentimento; o sentir; são os 

quali-signos); secundidade (associada às idéias de dependência, determinação, dualidade, 
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conflito, surpresa, dúvida; o perceber; são os sin-signos); e terceiridade (diz respeito à 

generalidade, crescimento, inteligência, interpretação; o generalizar; são os legi-signos), 

sendo que cada um desses três níveis se apresenta levando-se em consideração outras três 

diferentes especificidades: as mensagens em si (algo que se apresenta à mente; o fundamento 

do signo), a referencialidade das mensagens (aquilo que o signo indica, se refere ou 

representa; o objeto do signo) e a interpretação das mensagens (o efeito que o signo irá 

provocar em um possível intérprete; o interpretante do signo) – (SANTAELLA, 2008). Na 

prática, qualquer análise semiótica realizada estará aludindo, respondendo, direta ou 

indiretamente, consciente ou inconscientemente, a algumas dessas questões acima listadas. 

Também traremos em mente as ideias de Julio Plaza presentes em sua obra Tradução 

Intersemiótica, as quais já foram expostas em trechos anteriores desta tese. 

Mas, diferentemente do que acontece na maioria dos estudos que incluem análise 

semiótica de imagens (propagandas, fotografias, pinturas, dentre outros), que costumam 

conter descrições urdidas com muita complexidade e quase que puramente matemáticas91 

(Santaella, 2008), limitar-nos-emos a analisar os fenômenos92 e a empregar, sempre que 

possível e com a preocupação de não nos tornarmos demasiadamente repetitivos, de 

terminologia semiótica apropriada.93 Isso porque, aqui, não teremos um mesmo sistema de 

signo e um único objeto a ser analisado (um único quadro, por exemplo), e sim vários objetos 

e dois diferentes sistemas (quadros e textos escritos), o que já configura um estudo 

diferenciado, ou seja, intersemiótico, ao qual daremos prioridade. Além disso, como 

dissemos, trata-se de um volume muito extenso, porém necessário, de textos escritos e de 

imagens pictóricas a serem estudadas. Nesse sentido, acreditamos que a interrupção constante 

para analisar e descrever em seus detalhes mínimos todos os passos fenomenológicos 

possíveis e visíveis numa imagem, romperia a linearidade e a fluidez da pesquisa. Muito 

embora busquemos analisar e interpretar a cognição realizada pela artista mexicana e a forma 

como se dá a transmissão de significados entre duas diferentes linguagens, queremos fazê-lo 

                                                           
91

 Ao cursar a disciplina Semiótica Visual, do Mestrado em Artes Visuais, da UFBA, e ao apresentar como 
trabalho final da disciplina uma análise semiótica aplicada ao quadro As duas Fridas, percebemos o quão árdua e 
complexa pode ser uma análise do tipo.  
92 Fenômeno – palavra derivada do grego Phaneron, tudo aquilo, qualquer coisa, que aparece à percepção e à 
mente. A fenomenologia tem por função apresentar as categorias formais e universais dos modos como os 
fenômenos são apreendidos pela mente. (SANTAELLA, 2008, p. 7) 
93 Por exemplo, ao usarmos durante nossa análise os termos sugerir ou evocar, indicar e representar (ou ainda 
outros sinônimos) estaremos fazendo referência ao objeto imediato de um ícone, índice e símbolo, 
respectivamente. Lembrando que o objeto imediato de um ícone apresenta algum grau de semelhança com as 
qualidades de algum outro objeto - (devemos observar o que eles sugerem ou evocam); o objeto imediato de um 
índice apresenta referencialidade direta e pouco ambígua - (devemos atentar para as direções que o signo aponta, 
como por exemplo, as formas, vestígios, marcas, etc.); já o objeto imediato de um símbolo possui uma 
referencialidade abstrata - (devemos observar as convenções, costumes, valores coletivos, etc.). 
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de forma menos complexa e mais direta possível. Essa nossa escolha também se reflete no 

desejo de podermos abarcar diferentes tipos de leitores, ou seja, tanto àqueles que têm 

conhecimentos superficiais ou aprofundados das teorias semióticas, quanto àqueles que não as 

possuem. Temos consciência que o trabalho ora apresentado poderá servir como ponto de 

partida para análises semióticas futuras, bem mais detalhadas, de algum autorretrato da 

pintora Frida Kahlo94.  

Outro ponto a ser ressaltado é que na presente análise traremos, obviamente, 

reproduções em cores dos autorretratos, e não o seu original. Como destaca Santaella (2008), 

ao termos uma cópia do objeto analisado e não o quadro que foi originalmente pintado pela 

artista, poderá haver perda de um pouco das qualidades sígnicas (seus quali-signos), o que 

significa dizer que, em uma reprodução, as cores, por exemplo, podem adquirir uma 

pigmentação distinta daquela do original, bem como as suas dimensões (que é um ato de 

escolha do artista) que também são alteradas. Gostaríamos de enfatizar, no entanto, que o 

cuidado e a atenção com a qualidade das reproduções foi devidamente levado em 

consideração para que essas questões não interferissem sobremaneira nos resultados de nossas 

análises. Quanto às dimensões das telas, optamos por expô-las no tamanho máximo que uma 

página A4 nos permite, mencionando as dimensões do quadro para efeito de conhecimento, 

além do local de exposição de cada uma delas – na sua grande maioria, as paredes de um 

museu, aspectos que são parte da realidade singular desses autorretratos, (seus sin-signos). 

Outro elemento que será mencionado, quando da exposição da telas, será o tipo de pintura à 

qual as mesmas pertencem, ou seja, um de seus aspectos de lei (legi-signos).   

E como parte de nossa análise passemos, pois, a estudar um dos elementos mais 

representativos95 na composição das telas e na transmutação intersígnica que Frida Kahlo 

realiza, e que muito nos ajudará a compreender alguns dos significados expressos em suas 

pinturas. Estamos falando de um sistema cromático especialmente criado pela mexicana.96 

                                                           
94 Ainda poderíamos agregar como justificativa pela metodologia escolhida, uma reflexão de Lucia Santaella. 
Segundo ela, para uma análise semiótica mais afinada de pinturas, é necessário ter conhecimento de teorias e 
história da arte (SANTAELLA, 2008). E um exemplo do estudo ao qual nos referimos é “Matisse: uma 
semiótica da alegria”, da própria autora, presente no capítulo 6, da obra Semiótica Aplicada, do ano de 2008. 
95 O conceito de representação é considerado chave nos estudos semióticos. Escolhemos a perspectiva que mais 
se aplica à nossa pesquisa, onde representar significa “apresentar algo por meio de algo materialmente distinto de 
acordo com regras exatas, nas quais certas características ou estruturas daquilo representado devem ser 
expressas, acentuadas e tornadas compreensíveis pelo tipo de apresentação” (KACZMAREK apud 
SANTAELLA, 2008, p.18). 
96 Outro termo a ser muitas vezes empregado nesta pesquisa será o de signo. Em uma definição mais detalhada, o 
signo é qualquer coisa de qualquer espécie (uma palavra, um livro, uma biblioteca, um grito, uma pintura, um 
museu, uma pessoa, uma mancha de tinta, um vídeo, etc.) que representa uma outra coisa, chamada de objeto do 
signo, e que produz um efeito interpretativo em uma mente real ou potencial, efeito este que é chamado de 
interpretante do signo”. (SANTAELLA, 2008, p. 8) 
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6.1 CORES DE FRIDA KAHLO, CORES! 

       

Para um artista, a linha, a forma, o volume, a luz e a cor são extremamente 

significativas quando do desenvolvimento de suas habilidades. Esses elementos, usados de 

forma isolada ou em conjunto, costumam definir sua técnica e estilo, caracterizando-o durante 

sua trajetória, passando a ser, inclusive, fator determinante para o reconhecimento do seu 

trabalho, fazendo-se até mesmo dispensável, em determinadas ocasiões, a assinatura do autor 

na própria obra. Por reconhecer essa característica na produção artística de Frida Kahlo, nosso 

estudo intersemiótico perpassará, primeiramente, por um dos elementos mais representativos 

na composição do mundo não escrito e também nas telas da mexicana. 

Embora o homem conviva com as cores desde o início de sua história, apenas as 

civilizações mais antigas, a exemplo da Índia, China, Egito e outras poucas, começaram a 

perceber nas cores um sentido psicológico e sociocultural. De lá para cá, muitos estudos 

foram e têm sido realizados com o intuito de comprovar a influência e os efeitos psíquicos ou 

fisiológicos das cores sobre os organismos humanos. Hoje, não resta dúvida de que elas 

podem causar diferentes impressões, sensações e reflexos sensoriais, como alegria ou tristeza, 

calor ou frio, equilíbrio ou desequilíbrio, exaltação ou depressão, dentre outras. Também 

podem afetar as impressões em relação à arquitetura, diminuindo ou aumentando espaços – 

paredes pintadas de cores claras tendem a dar a impressão de um ambiente mais amplo – 

sendo, ainda, um elemento de peso, tornando uma composição equilibrada ou desequilibrada. 

Cada cor possui uma vibração distinta sobre os sentidos – de ordem cultural, com 

diferentes graus de sensibilidade – e pode atuar como estimulante ou perturbador na emoção, 

na consciência e nos impulsos e desejos. Tais fatos podem ser devidamente comprovados a 

partir das inúmeras pesquisas nos campos da medicina, comunicação e propaganda, na 

indústria, dentre outros campos, onde as cores costumam ser empregadas com o objetivo de 

auxiliar no tratamento de pacientes, de atrair e seduzir os consumidores na compra de 

determinados produtos, de estimular o rendimento no trabalho e fazer com que a realização 

das tarefas possa ser realizada de forma prazerosa. E os possíveis efeitos das cores se 

estendem, ainda, à cromoterapia: um quarto com tons suaves se torna bem mais repousante e 

confortável, enquanto uma sala de jantar pintada com cores alegres tende a estimular o 

apetite. 

Encontram-se as cores classificadas em quentes, frias e neutras. As primeiras, 

também consideradas as mais luminosas (cromáticas) e estimulantes, são as que trazem a 

sensação de agito, calor, vivacidade, como o vermelho, o amarelo e o laranja, fortemente 
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presentes na obra da mexicana, sobretudo em determinada fase de sua vida, como veremos 

adiante. As cores frias, a exemplo do verde, do azul e do roxo, são menos luminosas 

(acromáticas) e dão a sensação de frio, leveza, distância, embora também remetam à calma e à 

tranquilidade. As neutras serviriam apenas para dar tonalidade às demais cores, como é o caso 

do branco, do preto e do cinza.  

Responsável por dar um matiz diferenciado aos objetos, aos ambientes, à vida, as 

cores também têm fator determinante na atividade de um artista, e mais ainda no trabalho de 

um pintor, indo muito além de um elemento meramente decorativo. Ademais de impressionar 

a retina, provocam reações das mais diversas e ajudam na construção de uma linguagem 

própria, comunicando uma ideia, assumindo valor de símbolo. Traduzem intensas cargas 

emotivas e psicológicas daqueles que as empregam, conforme comprovaremos ao longo deste 

capítulo com alguns dos quadros pintados por Frida Kahlo. Ou seja, as cores agem tanto no 

fruidor quanto em quem constrói as imagens por meio delas. 

Independentemente de quaisquer simbologias e/ou convenções existentes, cada 

um de nós tem, consciente ou inconscientemente, uma ou mais cor(es) predileta(s). Essa 

predileção pode sofrer a influência do meio em que vivemos, de nossa idade, de nosso 

temperamento. Isso se reflete de forma clara em nossas escolhas diárias, a exemplo das 

roupas, móveis e objetos de uso particular. Às cores também temos o costume de associar 

recordações e sentimentos pessoais. Assim como nós, muitos artistas dão a elas uma 

significação particularizada, empregando-as de acordo com suas emoções, estabelecendo uma 

relação direta com fatos que marcaram suas vidas. O pintor russo Wassily Kandinsky (1886-

1944) acreditava que todo artista verdadeiro busca expressar apenas sentimentos íntimos 

essenciais, e que as cores teriam grande destaque nessa busca. Esse fator pode ser percebido 

com os impressionistas, expressionistas, abstracionistas e fauvistas, para os quais a cor foi 

fundamental em suas obras, assim como outros recursos. Pablo Picasso, por exemplo, teve 

uma “fase azul”, originada no ano de 1901, que se prolongou por mais de dois anos, tendo 

como principal elemento desencadeador o suicídio do seu grande amigo, Carlos Casagemas, 

causando-lhe muita dor e tristeza. Neste período, o tom quase que inteiramente 

monocromático de um azul, intenso na maioria das vezes, destacava-se numa forma de 

representação de melancolia, solidão, pobreza, abandono e morte, aliando-se aos principais 

temas de sua produção como ladrões, meninos de rua, velhos, prostitutas, dentre outros. Em 

outro momento da carreira (entre 1904 e 1906), Picasso passou a utilizar a cor rosa para 

demonstrar o retorno de sua alegria pela vida, perdida no período anterior, marcando uma 

nova fase do pintor, incluindo aí a melhora financeira com a venda de algumas de suas obras. 
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Juntamente com a mudança de cor, os temas passaram a ser as figuras de circo, as mulheres e 

o erótico. Mas Pablo Picasso não foi o único a chamar a atenção para suas obras em 

decorrência do emprego dado às cores e sua simbologia tão particular. 

No ano de 1992, a cantora e compositora Adriana Calcanhoto lançou o CD 

intitulado Senhas, dele fazendo parte a canção Esquadros. Na letra, para nós, os seguintes 

versos se destacam: “eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome, 

cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores!” (grifo nosso), onde se vê a referência 

clara e direta à pintora mexicana e ao que ela chama de “suas cores”, consideradas não apenas 

por esta cantora, mas por muitos dos seus críticos e admiradores, um dos pontos mais 

marcantes de sua arte, confirmando que esta pode exercer forte influência não apenas sobre 

quem as produz.   

As “cores de Frida Kahlo” se estendem para além de sua pintura. O mesmo 

colorido também pode ser visto em alguns ambientes da casa onde a pintora mexicana viveu 

por muitos anos, hoje, o Museu Frida Kahlo ou La Casa Azul, que tem esse nome por ter sua 

fachada exterior e interior pintadas de um azul intenso, destacando-se, de imediato, em meio 

às demais construções do lugar. A casa, que antes havia sido morada dos pais da pintora, 

apenas passaria a ter essa cor quando habitada pelo casal Rivera, Frida e o marido Diego. O 

mesmo colorido também pode ser observado em diversos ambientes da casa, a exemplo da 

reprodução de uma grande pirâmide em tons de vermelho e amarelo nos jardins da residência. 

Mas foi, sem sombra de dúvida, nas suas telas que as cores se destacaram.  

Diferentemente dos tons monocromáticos utilizados por Picasso em algumas fases 

de sua produção artística, as cores nas telas de Frida Kahlo são quase sempre variadas e 

intensas, isso em uma mesma tela. Quando lançamos um primeiro olhar sobre seus quadros, 

são, sem sombra de dúvida, suas cores e as combinações que a artista delas fazia – quase 

sempre muito intensas, vivas, mas que nem sempre falavam de vida – que nos chamam 

atenção, que nos intrigam, intimidam e até mesmo nos assombram num primeiro momento. 

Para Raquel Tibol (2005), as cores também eram um destaque na arte de Frida Kahlo. A 

escritora chama a atenção para este fato ao falar da perfeição com que Diego Rivera era 

retratado pela mexicana em suas telas, como “verdaderos mosaicos donde cada corpúsculo de 

color es como una piedra preciosa engastada certeramente” 97 (p. 11).  

A atenção que Frida Kahlo dava às cores pode ser igualmente vista em seu diário. 

Nele, há uma página inteira com pequenos traços e desenhos (alguns dos quais com imagens 

                                                           
97 Tradução nossa: verdadeiros mosaicos onde cada corpúsculo de cor é como uma pedra preciosa certeiramente 
encravada. 
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dos elementos a elas associadas, como no caso da eletricidade e das folhas) em que a pintora 

usa lápis de cores variadas, a exemplo do azul, do verde e do amarelo, atribuindo-lhes 

sentidos próprios ao dar-lhes qualidades sígnicas diferentes das convencionais, em 

substituição à identificação comum das cores por meio da palavra98. A pintora atribui 

significados que cada tonalidade lhe sugeria, associando-as, por exemplo, a elementos da 

cultura mexicana (como nos casos de mole e tuna), a sensações e estados interiores (tristeza, 

medo), como nos mostra a tabela abaixo por ela criada. No início da folha, nos deparamos 

com a seguinte frase: “probaré los lápices tajados al punto infinito que mira siempre 

adelante99”, numa espécie de apologia à liberdade sem fim que as cores poderiam lhe 

proporcionar. 

 

                                                           
98 As únicas cores que Frida trata pelo seu nome de origem é o verde e o solferino. 
99 Tradução nossa: experimentarei os lápis cortados ao ponto infinito que olha sempre para adiante. 
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De acordo com a lista elaborada por Frida Kahlo – para alguns críticos, estas 

seriam suas cores preferidas – teríamos as seguintes qualidades sígnicas para as cores por ela 

destacadas: 

 
• Verde – luz tépida e boa. 
• Solferino – azteca. TLAPALI100, velho sangue de tuna101, o mais vivo e 

antigo. 
• Marrom/café – cor de mole102, de folha que se vai. 
• Terra – terra103 
• Amarelo – loucura, enfermidade, medo. Parte do sol e da alegria. 
• Azul cobalto – eletricidade e pureza. Amor. 
• Preto – Nada é preto. Realmente nada. 
• Verde folha – folhas, tristeza, ciência. Toda a Alemanha é desta cor. 
• Amarelo – mais loucura e mistério. Todos os fantasmas usam roupas desta 

cor ou, pelo menos, roupa interior. 
• Verde azulado – cor de maus anúncios e de bons negócios. 
• Azul marinho – distância. A ternura também pode ser deste azul. 
• Vermelho – sangue? Pois, quem sabe? 

 

 

                                                           
100 “Cor” usada em pintura e desenho. (Palavra de origem Náhuatl). Cor, pintura; pintado, colorido; chichiltic 
tlapalli, cor vermelhão/vermelho vivo, vermelho. Extraído de: Tlapalli: Color, pintura; teñido, coloreado; 
chichiltic tlapalli, color bermellón, rojo; […]. In.: Rēmi Simēon, Diccionario de la lengua náhuatl o mexica. 
Redactado según los documentos impresos y manuscritos más auténticos y precedido de una introducción, 
México, traducido por Josefina Oliva de Coll, Siglo Veintiuno, Colección América Nuestra, América antigua, 
2004.  
101 Fruto carnoso do nopal, planta da família das cactáceas que mede entre 3 e 8 centímetros, tem formato 
redondo ou ligeiramente ovalado e sua polpa é esverdeada, amarelada, esbranquiçada, vermelha escura ou 
rosada, muito aquoso e com bastantes sementes no seu interior, tem casca grossa onde crescem grupos de 
espinhos muito finos e pequenos. Geralmente é doce e comestível. Extraído de: Fruto carnoso del nopal, planta 
de la familia de las cactáceas que mide entre 3 y 8 cm, es de forma globosa o ligeramente ovoide y su pulpa es 
de color verde, amarillenta, blanquecina, roja oscura o rosada, muy acuosa y con abundantes semillas en su 
interior, tiene cáscara gruesa en la que crecen grupos de espinas muy finas y pequeñas. Generalmente es dulce 
y comestible. In.: Diccionario del español usual de México, México, dirigido por Luis Fernando Lara, El Colegio 
de México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, Diccionario del español de México, 2009. p. 1184. 
Frida Kahlo pintou, inclusive, no ano de 1932, um quadro intitulado Tunas (naturalezas muertas con tunas), 
onde aparecem as variedades desta fruta. 
102 Molho de pimenta que pode levar tomates verdes, especiarias e condimentos variados, geralmente gergelim, e 
em algumas de suas variedades também chocolate ou amendoim; pasta que com ela se prepara: mole poblano, 
mole verde, enchiladas de mole, arroz com mole. 2. Guisado de carne de frango, de peru ou de porco preparado 
com esse molho. Extraído de: Salsa de chile que puede llevar tomates verdes, especias y condimentos variados, 
generalmente ajonjolí, y en algunas de sus variedades también chocolate o cacahuates; pasta que con ella se 
prepara: mole poblano, mole verde, enchiladas de mole, arroz con mole. 2. Guiso de carne de pollo, de 
guajolote o de cerdo que se prepara con esta salsa. In.: Diccionario del español usual de México, México, 
dirigido por Luis Fernando Lara, El Colegio de México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 
Diccionario del español de México, 2009. p. 818. 
103 Em várias análises e traduções desta tabela de cores, chamou-nos atenção o fato de que este tom, o de terra, 
tivesse sido considerado como parte integrante da descrição do tom acima (que Frida associa ao mole, a folha 
que se vai), como se eles fossem um só. Em um desses casos, encontramos a seguinte tradução: “cor de 
pimentão, de folha que se torna terra”. Mas, se repararmos minuciosamente, perceberemos que eles se 
diferenciam. 
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Neste momento da pesquisa, abrimos um pequeno parêntese e nos voltamos para 

uma questão suscitada a partir da análise da única tradução existente para o português do 

diário da pintora mexicana, mais particularmente, desta tabela de cores. Ali, a escolha do 

tradutor em substituição às palavras “tuna” e “mole” foi, respectivamente, “atum” e 

“pimentão”. Sabemos que traduzir é um ato que envolve escolhas, e que esta tarefa também 

requer de quem a realiza certo conhecimento cultural de ambas as línguas envolvidas. Por esta 

razão, chamou-nos a atenção as duas opções do tradutor, já que elas não parecem transmitir de 

forma clara os tons aos quais Frida Kahlo faz referência na sua tabela, além de ocasionarem 

um “apagamento cultural”. O significado de “tuna” e “mole” extraído de um dicionário de 

termos mexicanos (exposto no rodapé da página anterior), aliado às suas imagens (facilmente 

encontradas na internet), nos dá ainda mais esta certeza, sem mencionar o fato de serem 

elementos tão próprios da cultura mexicana, fortemente exposta nas telas da mexicana. Sendo 

as cores tão representativas nas obras de Frida Kahlo, devemos ficar atentos aos tons e a real 

significação imposta pela artista. 

De volta aos objetivos propostos para este subcapítulo, a referência às cores 

prossegue no diário da mexicana. Encontramos, em outra página, os versos transcritos abaixo. 

Neles, Frida refere-se às tintas e ao que estas representavam para ela: eram sua própria vida e 

também uma das formas de externalizar seu mundo interior. Através delas, a artista externava, 

dava cor aos seus pensamentos e sentimentos. Quando passamos a conhecer certas 

particularidades da vida da pintora e analisar detalhes de sua produção, compreendemos 

melhor as seguintes palavras de Raquel Tibol (2005): “en los cuadros de Frida el óleo se 

mezcla con la sangre de su monólogo interior104” (p. 8).  

 

Quem diria que as manchas 
vivem e ajudam a viver? 
Tinta, sangue, cheiro. 
Não sei que tinta usar 
qual delas gostaria de deixar desse modo 
o seu vestígio. Respeito-lhes 
a vontade e farei tudo 
o que puder para escapar 
do meu próprio mundo. 
 
Mundos cobertos de tinta – terra livre 
E minha. sóis distantes 
que me chamam porque 

                                                           
104 Tradução nossa: nos quadros de Frida, o óleo se mistura com o sangue de seu monólogo interior. 
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faço parte de seus núcleos. 
                              (Anotação do diário, p. 213) 

 

Também será através das cores que Frida falará de sua relação com o marido 

Diego Rivera. Em um texto escrito e já exposto no terceiro capítulo desta tese, ela faz uso de 

uma colorida metáfora para explicar sua função e importância na vida do amado, além de 

demonstrar a admiração que sentia por ele: “dentro de mi papel obscuro y difícil de aliada de 

un ser extraordinario, tengo mi recompensa natural, la misma recompensa que tiene un 

punto verde en una cantidad de rojo, la recompensa de equilibrio”. 

Por reconhecer a importância das cores na vida da pintora, e também motivada 

pela lista exposta no seu diário, decidimos exibir, de forma aleatória, em meio às páginas 

desta tese, algumas delas numa escala maior. Nosso objetivo, contrastar e provocar uma 

reflexão entre o que se convencionou como simbologia geral para essas cores e as novas 

significações a elas atribuídas pela pintora. Também, para que percebamos a diferença desses 

tons quando expostos isoladamente e quando visualizados e combinados nas telas da 

mexicana. Na primeira exposição, aleatoriamente construída, parece faltar vida, sentido às 

cores, visto que, ao inseri-las em um contexto específico, o artista é capaz de dar-lhes uma 

nova existência, através de novas significações (passam do não-sentido ao sentido), o que faz 

especialmente a pintora mexicana. Nosso pensamento encontra suporte na seguinte reflexão 

de Ostrower. 

 

Ao contrário das palavras, os elementos visuais não têm significação 
preestabelecidos, nada representam, nada descrevem, nada assinalam, não 
são símbolos de nada, não definem nada – nada, antes de entrarem num 
contexto formal. Precisamente por não determinarem nada antes, poderão 
determinar tanto depois (OSTROWER apud BUENO, 2008, p. 35). 
 

As cores em Frida Kahlo não são apenas tons, matizes, ou mera coadjuvantes na 

composição de suas imagens. Ao contrário, adquirem o papel das palavras e se tornam 

protagonistas na tradução de uma nacionalidade mexicana. São fundamentais na tradução de 

uma dor física e psíquica fortemente exposta. É, também, um dos pontos chaves na tradução 

de um amor, de uma paixão, de uma obsessão.  

 

Las obras de Frida durante el año en el que ella y Rivera estuvieron 
separados demuestra una conciencia más elevada de la capacidad del color 
para llegar a las verdades emocionales más profunda. Como artista 
autodidacta, comenzó a tener un sentido diferente y muy personal del color. 
Su paleta surgía de su amor por las asombrosas combinaciones de rosa 
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bugambilia, morados y amarillos que se ven en las artes decorativas de 
México. Elegía los colores de la misma manera que elegía su ropa.105” 
(HERRERA, 2005, p. 144).  

 

Mas nem sempre o emprego das cores nas telas de Frida Kahlo parece fazer claro 

sentido. Herrera (2005) dará como exemplo o autorretrato (1932) Hospital Henry Ford, em 

que o tom pastel formava uma divisão irônica diante de um tema tão doloroso. Outro caso que 

a autora cita é que, em alguns quadros, a escolha das cores é igualmente rara e ainda mais 

discordante e complexa, como na tela Autorretrato dedicado ao Dr. Leo Eloesser (1940) em 

que o céu de um tom suave e perolado, mais as brilhantes e coloridas flores no penteado da 

artista, acentuavam ainda mais sua arrepiante previsão, conforme veremos mais adiante. 

O autorretrato El sueño – La cama, pintado no ano de 1940, a seguir exposto, 

poderá servir, dentre outros tantos quadros, para ilustrar como as cores se apresentam na obra 

da artista e a simbologia que elas adquirem, além dos significados que suscitam. Para del 

Conde (2002), esta pintura seria umas das mais acertadas que Frida Kahlo realizou do ponto 

de vista plástico, não apenas pelo aspecto iconográfico, mas também devido à composição 

cromática por ela empregada. Passemos, pois, a analisá-la.  

                                                           
105 Tradução nossa: as obras de Frida durante o ano em que ela e Rivera estiveram separados demonstram uma 
consciência mais elevada da capacidade da cor para assim chegar às verdades emocionais mais profundas. Como 
artista autodidata, começou a ter um sentido diferente e muito pessoal da cor. Sua paleta surgia do seu amor 
pelas combinações assombrosas de rosa bugambilia (bougainvillea), roxos e amarelos, vistas nas artes 
decorativas do México. Escolhia as cores da mesma maneira que escolhia sua roupa. 
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Na tela exposta na página anterior, destaca-se, além da figura de Frida, um 

esqueleto, portando um ramalhete de flores de lavanda em uma das mãos e fogos de artifícios 

no corpo, como um Judas. Ali, estaria simbolizada a morte, figura que tanto habitou as 

pinturas e a vida da artista. Enquanto Frida parece dormir, o esqueleto está desperto, vigilante. 

Em seus quadros, é recorrente a figura de “muertes pendiendo de los techos, las paredes y los 

muebles; muertes grandes trajeadas con prendas populares, muertecitas de esqueleto 

articulado en todos los ángulos de la cama donde Frida protestaba su horrible 

padecimiento106” (TIBOL, 2005, p. 17). A mexicana esteve, por várias vezes, muito perto da 

morte, em razão do gravíssimo acidente sofrido, além das inúmeras e graves cirurgias a que 

foi submetida, sobretudo as da coluna. Mas, assim como nesta tela, na vida ela também 

conseguiu manter a morte a certa distância durante muitos anos, apesar dos inúmeros 

problemas de saúde. Frida Kahlo chegou a ter um esqueleto feito de papel machê no dossel da 

sua cama, a quem Diego dizia ser o amante da artista. Ela, por sua vez, o classificava como 

mero recordatório de sua mortalidade. Aqui, a propósito, cabe lembrar que, diferentemente de 

outras culturas, na mexicana a morte tem uma conotação muito distinta. El día de los muertos 

é, para todo mexicano, também um dia de celebrações. No país, as pessoas costumam 

preparar altares especiais para o morto, colocando ali seus objetos e alimentos preferidos. Em 

visita ao cemitério, os mexicanos levam comidas e lá entoam os cânticos preferidos pelo ente 

querido, que agora faz parte do inframundo. Todo o cenário é cheio de cores e, de certa forma, 

bastante animado. A morte para o mexicano é sinônimo de vida.  

Retomando ao emprego das cores no autorretrato recém-exibido, vê-se com 

destaque o tom opaco, sem brilho, que ali se encontra representado pelo branco e pelo preto. 

Esta primeira cor está presente na figura do esqueleto, que se encontra encima da cama onde 

Frida aparece adormecida, nos travesseiros que sustentam ambas as cabeças, nos lençóis e na 

roupa que a pintora usa. Em determinada ponto da tela, aparecem juntas as cores branca e 

preta, e pela forma como estas se apresentam, sugerem um céu nublado de tormenta, numa 

alusão ao difícil momento vivido pela artista. Esse mesmo céu e a ausência de um piso nos 

dão a impressão de que a cama flutua e sobe em direção ao firmamento. Ainda neste cenário, 

em um forte contraste e com grande destaque, aparece o amarelo intenso do lençol que 

recobre o corpo da mexicana. Como visto na tabela por ela elaborada, a cor amarela pode 

estar associada a diferentes significações. Mas, no caso do retrato em questão, e analisando os 

                                                           
106 Tradução nossa: mortes penduradas nos tetos, nas paredes e nos móveis; mortes grandes usando roupas 
populares, e mortes pequenas de esqueleto articulado em todos os ângulos da cama onde Frida protestava seu 
horrível sofrimento. 
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demais elementos que o compõe, podemos deduzir que o amarelo pode referir-se à sua 

enfermidade, como poderemos constatar mais adiante, quando da exposição das cartas escritas 

e recebidas pela pintora. De antemão, podemos assinalar que o ano de 1940 (o mesmo em que 

a tela foi pintada) foi um dos mais difíceis de toda a vida da artista, que se viu envolvida em 

problemas de ordem física e amorosa. O semblante de Frida, placidamente deitada na cama, 

também nos indica que o amarelo remete ao medo ou mesmo à loucura, sensações que ela 

própria associou à cor. Completam o cenário da tela, raízes que saem de umas das cabeceiras 

da cama, compostas por sua vez de folhas verdes em uma das extremidades, e que se 

entrelaçam ao lençol (como se fosse um bordado) e também ao próprio corpo da artista. A 

tabela de cores construída pela mexicana nos sugere tristeza e a cena reflete, no conjunto da 

obra, sua esperança de renascimento, de vida, apesar da morte que a cerca. Os significados 

atribuídos por Frida à cor amarela estão próximos aos que cultural e psicologicamente 

também lhe são atribuídos: iluminação, alerta, expectativa, esperança, etc. 

Em termos práticos, é desta forma que as cores se apresentam nas telas de Frida 

Kahlo. Mas o presente estudo não se esgota neste subcapítulo. Esse processo de análise do 

emprego das cores e a simbologia que estas adquirem nas telas da mexicana se fará presente 

nos capítulos subsequentes, quando outros elementos também serão analisados. 

 

6.2 O BINÔMIO PALAVRA-IMAGEM COMO TRADUÇÃO DE UM AMOR, DE UMA 

PAIXÃO, DE UMA OBSESSÃO107 

 

Analisar uma obra de arte não é tarefa das mais fáceis. Requer certa exposição, 

posto que, inevitavelmente, nossas interpretações revelam um pouco do nosso eu e da nossa 

subjetividade. Como também salienta Santaella (2005), quando conduzimos uma análise 

semiótica, a partir da posição de interpretante dinâmico, de um intérprete singular, algo 

similar acontece, e por isso mesmo a análise pode tornar-se falível, aumentando ainda mais a 

nossa responsabilidade diante dessa ação, posto que toda semiose tem uma objetividade 

semiótica que deve ser respeitada. Por outro lado, durante essa análise, também estaremos nos 

aproximando de forma única, não apenas do objeto criado, mas também do seu criador. Para 

                                                           
107 Optamos por dividir este e o próximo subcapítulo da tese levando em consideração dois dos principais temas 
das cartas escritas e recebidas por Frida Kahlo (além de suas anotações de diário) e assim relacioná-las aos 
autorretratos: as que tratam do seu relacionamento com Diego Rivera e as que abordam as questões de sua saúde. 
No entanto, queremos destacar que embora tenhamos optado por essa divisão prática e necessária, um tema não 
exclui o outro, ao contrário, a partir da leitura desses textos escritos percebemos que eles se completam, fundem-
se, isso porque, em muitos momentos, a dor física da mexicana coincidiu com a dor moral, como veremos ao 
longo do estudo. 



158 

 

tanto, em alguns casos, conhecer dados da vida pessoal do artista pode ser relevante, 

sobretudo quando este fez da própria vida uma obra de arte, e desta um motivo para seguir 

vivendo, como é o caso do nosso objeto de estudo.  

Ao observar os 55 autorretratos pintados por Frida Kahlo e ao ler suas anotações 

de diário e correspondências, percebemos tamanha desnudez, tanto de corpo quanto de alma, 

que ficamos com a aquela sensação de conhecê-la intimamente e por quase toda uma vida, o 

que só é possível graças à possibilidade de reconstrução, recriação de histórias que todos esses 

elementos – quadros, diário e cartas – nos fornecem.  

Um dos acontecimentos da vida de Frida Kahlo mais representados em suas telas 

e assunto de muitas de suas cartas, além de ser um dos mais discutidos e comentados pelos 

seus críticos, estudiosos e fridólatras, sempre foi e, provavelmente, seguirá sendo, é sua 

relação amorosa com o renomado muralista Diego Rivera. Foram vinte e cinco anos de 

convivência entre separações e reconciliações, alegrias e tristezas, até o relacionamento se 

transformar em uma quase obsessão por parte da pintora, devido ao afastamento e 

envolvimento do amado com outras mulheres, incluindo a irmã da artista, Cristina Kahlo.  

Mas, pela leitura de suas cartas, fica claro que Diego não foi apenas o homem que 

a fez sofrer, traindo-a inúmeras vezes, mas também, aquele que esteve presente nos diferentes 

momentos da vida da pintora, como ao longo dos melhores anos de sua produção artística e 

quando do início de seu reconhecimento profissional pela crítica local e internacional. Rivera 

também esteve presente nos piores momentos – quando a saúde de Frida se deteriorou a tal 

ponto que culminou com a amputação da sua perna. Foi seu companheiro até os últimos dias 

de vida, ainda que o relacionamento entre ambos já não fosse como ao início. Diego também 

foi para Frida, por muitas vezes, o seu ponto de equilíbrio, a força que ela precisava para lutar 

contra as doenças, contra a morte que quase sempre a rondava, ajudando-a a superar as 

inúmeras dores físicas, muito embora ele tivesse lhe causado tantas dores morais. Ainda 

assim, pelo que vemos através da reconstrução dessa história, um era o alimento de que o 

outro precisava, conforme ratifica uma de suas biógrafas.  

 

Cuando Frida murió se cumplían veinticinco años de su unión con Diego, 
veinticinco años de una pasión que conoció el equilibrio entre la 
conmiseración y la crueldad, entre la honradez y la mistificación. Diego tuvo 
en su amor el genio suficiente como para alimentar en Frida las ganas de 
vivir y de ser. Abrevándose en ese sustento Frida creció frondosa y abrazó a 
Diego tiernamente. Espiritual y alegóricamente Frida nació de Diego. Hija y 
madre, origen y consecuencia. Del fuego maternal de Frida surgió otro 
Diego, Amigo Saporrana, sacerdote de humoradas, gracias al cual la vida se 
reconfortaba y no desfallecía. Ambos sintieron la existencia como un 
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acontecimiento incesante, forzaron ciertos límites, rompieron ciertas normas 
(TIBOL, 2005, p. 27)108.  
 

No entanto, algumas das obras publicadas e também parte dos inúmeros 

comentários que abordam a relação entre a pintora e o muralista Diego Rivera costumam ser 

quase sempre baseados na análise dos autorretratos da mexicana e, quando muito, nas 

anotações de seu diário, num movimento tautológico: um amor unilateral, incondicional, 

desmedido e, ao final, obsessivo, que ela sempre nutriu e demonstrou pelo muralista, que 

muito a teria feito sofrer.  Aqueles que escrevem sobre o tema acreditam estar nos 

autorretratos da mexicana e nas anotações do seu diário as autênticas provas desses fatos. Até 

mesmo outros objetos que vêm a público e que podem servir como testemunho dessa relação, 

a exemplo da correspondência da pintora, resumem-se apenas àquelas escritas por Frida para 

Diego, mostrando apenas um lado da história, aquele em que o também pintor é sempre o 

vilão. Entretanto, diferentemente do que estamos acostumados a ver, sobretudo por acreditar 

que uma relação de amor, uma união entre duas pessoas não é feita apenas de momentos 

tristes, de sofrimento e dor, e que não se transforma em uma obsessão da noite para o dia, 

optamos por mudar um pouco o rumo dessa história tantas vezes contada.  

Antes de iniciarmos nosso estudo intersemiótico, em que o conhecimento de 

alguns elementos da vida de ambos é fundamental, acreditamos ser necessário dividir a 

história vivida por Frida Kahlo e Diego Rivera em dois importantes momentos: o primeiro, 

relacionado à vida de ambos antes de se conhecerem, pois acreditamos que alguns 

acontecimentos desse período serão decisivos no comportamento do casal e no tipo de relação 

que desenvolverão; o segundo, quando eles se conhecem e passam a se relacionar, ficando 

cada vez mais próximos e íntimos um do outro. 

 

 6.2.1 VIDA E ARTE 

  

Frida e Diego, antes de começarem a namorar, viviam momentos diferentes em 

suas vidas. Ele, vinte e um ano mais velho que ela, já era um renomado pintor de murais a 

nível mundial. Ela, uma estudante da Escuela Nacional Preparatoria (do México). Ele já 

                                                           
108 Tradução nossa: Quando Frida morreu completava-se vinte e cinco anos da sua união com Diego, vinte e 
cinco anos de uma paixão que conheceu o equilíbrio entre a comiseração e a crueldade, entre a honradez e a 
mistificação. Diego teve em seu amor o gênio suficiente para alimentar em Frida a vontade de viver e de ser. 
Bebendo nesse sustento, Frida cresceu frondosa e abraçou ternamente a Diego. Espiritual e alegoricamente Frida 
nasceu de Diego. Filha e mãe, origem e consequência. Do fogo maternal de Frida surgiu outro Diego, Amigo 
Saporrana, sacerdote de piadas, graças à qual a vida se reconfortava e não desfalecia. Ambos sentiram a 
existência como um acontecimento incessante, forçaram certos limites, romperam certas normas. 
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havia sido casado duas vezes, a primeira com Angellina Beloff (de quem ficou viúvo) e com 

quem teve um filho. O segundo casamento foi com Guadalupe Marín, tendo com ela duas 

filhas. Frida Kahlo viria a ser sua terceira esposa109. A jovem, antes de conhecer Diego, 

namorava seu colega de classe Alejandro Gómez Arias, com quem estava no dia do grave 

acidente sofrido, em 27 de setembro de 1925. Na ocasião, Frida fraturou a terceira e quarta 

vértebras lombares, a pélvis triplamente, e sofreu onze fraturas no pé direito, uma luxação no 

cotovelo esquerdo e uma profunda perfuração no abdômen causada por um tubo de ferro. O 

namorado Alejandro, por outro lado, quase nada sofreu, a não ser umas poucas lesões, sem 

gravidade. O acidente, que mudaria sua vida pessoal e profissional para sempre, foi sido assim 

narrado a Raquel Tibol, a partir do relato da própria Frida, como nos conta a escritora na obra 

Frida Kahlo en su luz más íntima (2005): 

 

Subí al camión con Alejandro Gómez Arias, Yo me senté en la orilla, 
junto al pasamano y Alejandro junto a mí. Momentos después el 
camión chocó con un tren de la línea Xochimilco. El tren aplastó al 
camión contra la esquina. Fue un choque extraño; no fue violento 
sino sordo, lento y maltrató a todos. Y a mí mucho más. Recuerdo 
que ocurrió exactamente el 17 de septiembre de 1925, al día 
siguiente de la fiesta del 16. Yo tenía entonces dieciocho años, pero 
parecía mucho más joven.  

[…] 
Yo era una muchachita inteligente pero poco práctica, pese a la 
libertad que había conquistado. Quizá por eso no medí la situación ni 
intuí la clase de heridas que tenía. En lo primero que pensé fue en un 
balero de bonitos colores que había comprado ese día y que llevaba 
conmigo. Intenté buscarlo, creyendo que todo aquello no tendría 
mayores consecuencias. 
 
Mentiras que uno se da cuenta del choque, mentiras que llora. En mí 
no hubo lágrimas. El choque nos brincó hacia adelante y a mí el 
pasamano me atravesó como la espada al toro. Un hombre me vio 
con una tremenda hemorragia, me cargó y me puso en una mesa de 
billar hasta que me recogió la Cruz Roja. 
 
Perdí la virginidad, se me reblandeció el riñón, no podía orinar, y de 
lo que yo más me quejaba era de la columna vertebral. Nadie me 
hizo caso. Además, no había radiografías. Me senté como pude y les 
dije a los de la Cruz Roja que llamaran a mi familia. Matilde leyó la 
noticia en los periódicos y fue la primera en llegar y no me abandonó 
por tres meses; de día y de noche a mi lado. Mi madre se quedó 
muda durante un mes por la impresión y no fue a verme. Mi hermana 
Adriana al saberlo se desmayó. A mi padre le causó tanta tristeza 

                                                           
109 Depois da morte de Frida, Diego ainda se casaria com Emma Hurtado. 
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que se enfermó y sólo pude verlo después de veinte días. Estuve tres 
meses en la Cruz Roja110.  
 
Yo quiero mucho las cosas, la vida, las gentes. No quiero que la 
gente muera. No le tengo miedo a la muerte, pero quiero vivir. El 
dolor, eso sí, no lo aguanto. 
 
Tan pronto vi a mi madre, le dije; “No he muerto y, además, tengo 
algo por qué vivir; ese algo es la pintura”. Como debía estar acostada 
con un corsé de yeso que iba de la clavícula a la pelvis, mi madre se 
ingenió en prepararme un dispositivo muy chistoso del que colgaba la 
madera que me servía para apoyar los papeles. Fue ella a quien se 
le ocurrió techar mi cama estilo Renacimiento. Le puso un baldaquín 
y colocó a lo largo del techo un espejo en el que pudiera verme y 
utilizar mi imagen como modelo111112. (TIBOL, 2005, p. 55) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
110 A mesma Raquel Tibol (2005) irá corrigir essa data, dizendo que Frida teria ficado internada na Cruz Roja 
apenas pelo período de um mês, de 17 de setembro a 17 de outubro. 
111 Tradução nossa: subi no ônibus com Alejandro Gómez Arias, eu me sentei na margem/borda/ponta, perto do 
corrimão e Alejandro junto de mim. Momentos depois o ônibus se chocou com um trem da linha Xochimilco. O 
trem esmagou o ônibus contra a esquina. Foi um choque estranho; não foi violento, apenas surdo, lento e 
machucou a todos. E a mim muito mais. Lembro que ocorreu exatamente no dia 17 de setembro de 1925, um dia 
depois da festa de 16. Eu tinha então dezoito anos, mas parecia muito mais jovem. [...] Eu era uma garota 
inteligente, mas pouco prática, a pesar da liberdade que eu havia conquistado. Talvez por isso não me dei conta 
da gravidade da situação nem intui o tipo de feridas que eu tinha. No primeiro que pensei foi em um brinquedo 
de bonitas cores que eu tinha comprado nesse dia e que levava comigo. Tentei buscá-lo, acreditando que aquilo 
tudo não teria maiores consequências. É mentira que alguém se dá conta do choque, é mentira que chora. No 
meu caso não houve lágrimas. O choque nos jogou para frente e o corrimão me atravessou como uma espada ao 
touro. Um homem me viu com uma hemorragia tremenda, carregou-me e me colocou numa mesa de bilhar até 
que a Cruz Vermelha me levou. Perdi a virgindade, amoleceu-me os rins, não podia urinar, e do que eu mais 
reclamava era da coluna vertebral. Ninguém ligou para o que eu dizia. Além disso, não havia radiografias. 
Sentei-me como pude e falei ao pessoal da Cruz Vermelha que chamassem a minha família. Matilde leu a 
noticias nos jornais e foi a primeira a chegar e não me abandonou por três meses; de dia e de noite ao meu lado. 
Minha mãe ficou muda durante um mês, impressionada, e não foi me ver. Minha irmã Adriana quando soube, 
desmaiou. Meu pai ficou tão triste que adoeceu e eu só pude ver-lhe vinte dias depois. Fiquei três meses na Cruz 
Vermelha. Eu quero muito as coisas, a vida, as pessoas. Não quero que elas morram. Não tenho medo da morte, 
mas quero viver. A dor, essa sim, não a suporto. Tão logo vi minha mãe, disse-lhe: “não morri e, além disso, 
tenho algo porque viver; esse algo é a pintura”. Como eu deveria estar deitada com um colete de gesso que ia da 
clavícula à pélvis, minha mãe se engendrou em providenciar um dispositivo muito engraçado de onde se prendia 
a madeira que me servia para apoiar os papeis. Foi ela que teve a ideia de cobrir minha cama estilo 
Renascimento. Pôs-lhe um dossel e colocou ao longo do teto um espelho onde eu pudesse me ver e utilizar 
minha imagem como modelo. 
112 A cama estilo Renascimento a que Frida se refere é a mesma que expusemos no capítulo anterior.  

“Dispositivo muito 
engraçado” a que 
se refere Frida 
Kahlo, que lhe 
serviu para 
desenhar e pintar 
durante o período 
de convalescença. 
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Pelo acontecido, Frida passaria muitos dias hospitalizada e também se submeteria 

a diversas cirurgias – “no curso da minha vida me submeti a 22 cirurgias”, escreveu ela em 

seu diário – e a inúmeros tratamentos numa tentativa de corrigir ou mesmo amenizar os 

problemas de saúde e as constantes dores que a afligiriam até os últimos dias de vida. Nessa 

época, os coletes, tanto de gesso quanto de aço, tornaram-se uma espécie de segunda pele de 

tanto que fizeram parte da sua vida.  

Muito fragilizada física e emocionalmente, como ela mesma descreve em várias 

cartas escritas na época do acidente, muitas das quais destinadas a Alejandro Gómez Arias, 

Frida só viria a encontrar força e um pouco de alívio para seus males ao lado de Diego Rivera, 

bem como na pintura, uma vez que, logo depois do acidente, Alejandro partiu para uma longa 

viagem pela Europa, tendo-lhe visitado pouquíssimas vezes no hospital e viajado sem ao 

menos despedir-se dela. Nesse período, o suicídio povoava os pensamentos de Frida, que 

julgava ser esta a única forma de acabar de vez com toda sua dor e sofrimento, conforme 

poderemos perceber nas cartas a seguir. As demais cartas expostas são de quando ela já havia 

recebido alta e se recuperava em sua casa. 

 

� (Trechos de) - Cartas escritas por Frida Kahlo para Alejandro Gómez Arias, seu 
namorado na época do acidente 
 
Martes 13 de octubre de 1925 
 
Alex de mi vida: 
 

Tú mejor que nadie sabes todo lo triste que he estado en este cochino hospital, 

pues te lo has de imaginar, y además ya te lo habrán dicho los muchachos. Todos dicen que 

no sea yo tan desesperada; pero ellos no saben lo que es para mí tres meses de cama, que 

es lo que necesito estar, habiendo sido toda mi vida una callejera de marca mayor; pero qué 

se va a hacer, siquiera no me llevó la pelona (aquí dibuja una calavera) ¿no crees? 

Figúrate como qué angustia me habré quedado sin saber cómo estabas tú ese 

día y al día siguiente; ya que me habían operado llegaron Salas y Olmedo, ¡me dio un gusto 

verlos!, sobre todo a Olmedo, como no tienes idea; les pregunté por ti y me dijeron que era 

muy doloroso lo que pasó, pero no de gravedad y no sabes cómo he llorado por ti mi Alex, al 

mismo tiempo que por mis dolores, pues te digo que en las primeras curaciones se me 

ponían las manos como papel y sudada de dolor de la herida que me atravesó enteramente 

de la cadera a adelante; por tantito y me quedo hecha una ruina para toda la vida o me 

muero, pero ya todo pasó, ya una me cerró, y pronto dice el doctor que me va a cerrar la 

otra. Ya te habrán explicado lo que tengo, ¿verdad?, y todo es cuestión de mucho tiempo 
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hasta que me cierre la fractura que tengo en la pelvis, y se me componga el codo y que 

cicatricen otras heridas chicas que tengo en el pie. 

[…] 

Pero daría cualquier cosa porque en lugar de que vinieran todos los de Coyoacán y todo el 

viejerío que también viene, un día vinieras tú. Yo creo que el día que te vea, Alex, te voy a 

besar, no tiene remedio; ahora mejor que nunca he visto cómo te quiero con toda el alma y 

no te cambio por nadie; ya ves que siempre sirve de mucho sufrir algo. 

[…] 

De todas maneras te espero contando las horas donde sea, aquí o en mi casa, pues así, 

viéndote, se me pasarían los meses de cama mucho más aprisa. 

Oye, mi Alex, si no puedes venir todavía me escribes, no sabes todo lo que me 

ayudó a sentirme mejor tu carta, la he leído yo creo que dos veces al día desde que la recibí 

y siempre me parece como si fuera la primera vez que la leo. 

(TIBOL, 2005, p. 58) 

 

Domingo, 27 de marzo de 1927 
 

Mi Alex: No te imaginas con qué gusto te esperaba el sábado, pues estaba 

segura de que vendrías y de que el viernes había algo qué hacer… a las cuatro de la tarde 

recibí tu carta de Veracruz… imagínate mi dolor, no sé explicártelo. Yo no quisiera 

atormentarte, y ser fuerte, sobre todo tener tanta fe como tú, pero no puedo, no puede 

consolarme nada, y ahora ya tengo miedo de que así como no me dijiste cuándo te ibas, me 

engañes diciéndome que nada más cuatro meses vas a tardar… No puedo olvidarte un solo 

momento, en todas partes, en todas mis cosas estás tú, sobre todo en mi cuarto, y en mis 

libros y en mis pinturas. Hasta hoy a las doce recibí tu primera carta, esta mía quién sabe 

cuándo la recibirás, pero te voy a escribir dos veces a la semana y tú me dirás si te llega 

bien o a qué dirección puedo mandarlas… 

Ahora, desde que te fuiste, no hago nada en el día, nada, no puedo hacer nada, 

ni leer… pues cuando estabas conmigo, todo lo que hacía era para ti, para que tú lo 

supieras y lo vieras, pero ahora no me dan ganas de hacer nada. Sin embargo, comprendo 

que no debo ser así, al contrario, voy a estudiar todo lo que pueda y ahora que me alivie voy 

a pintar y a hacer muchas cosas para que cuando vengas sea yo un poco mejor. Todo 

depende del tiempo que esté yo enferma. Todavía faltan dieciocho días para hacer un mes 

acostada y quién sabe cuánto tiempo en ese cajón, así es que por ahora no hago nada; sólo 

llorar y apenas dormir porque en las noches, que estoy sola, es cuando mejor puedo pensar 

en ti, voy viajando contigo… 
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Oye Alex, el 24 de abril lo vas a pasar seguramente en Berlín, y ese día 

justamente cumples un mes de no estar en México, ojalá no sea viernes y que lo pases más 

o menos feliz. ¡Qué cosa tan horrible es estar lejos de ti! Cada vez que pienso en que el 

vapor te lleva más y más de mí, siento unas ganas de correr hasta alcanzarte, pero todas 

las cosas que pienso y siento, etcétera, las resuelvo como todas las mujeres, con llorar y 

llorar, ¿qué puedo hacer yo? Nada “I am buten de lagrimilla”. Bueno Alex, el miércoles que 

vuelva a escribirte te diré casi lo mismo que en esta carta, un poco más triste y a la vez un 

poco menos porque habrán pasado tres días más e tres días menos… así, poco a poco 

sufriendo indeciblemente, se acercará el día en que vuelva a verte… y entonces sí nunca 

más tendrás que irte a Berlín. 

 

(Carta dirigida a Alicia Gómez Arias, hermana de Alejandro) 

(TIBOL, 2005, p. 65) 

 

10 de abril de 1927  

[…] 

Escríbeme – escríbime – escríbime y escríbime, y sobre todo, ni aunque veas a 

la propia Venus de Milo en El Louvre, no me olvides. 

Ni aunque veas lo más grande en arquitectura, no me olvides. Es lo único que 

puede aliviarme, no me olvides. 

(TIBOL, 2005, p. 68) 

 

23 de julio de 1927  

 

Mi Alex: En este momento recibo tu carta… Me dices que después te 

embarcarás a Nápoles, y es casi seguro que también vayas a Suiza, te voy a pedir una 

cosa, dile a tu tía que ya quieres venirte, que por ningún motivo quieres quedarte allá 

después de agosto… no puedes tener idea de lo que es para mí cada día, cada minuto sin 

ti… 

[…] 

Mañana hace mes y medio que estoy enyesada, y cuatro meses que no te veo, 

yo quisiera que el otro comenzara la vida y pudiera besarte. ¿Será verdad que sí? 

(TIBOL, 2005, p. 79) 
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9 de septiembre de 1927 
 
 …Coyoacán, exactamente igual, todas sus cosas; sobre todo el cielo limpio en las 

noches. Venus y Arturo. Venus y Venus. El 17 hará dos años de nuestra tragedia, yo sobre 

todo la recordaré buten, aunque es estúpido ¿no? No he pintado nada nuevo, hasta que tú 

vuelvas. Ahora las tardes son grises y tristes. A ti te gustaban tanto los días nublados de la 

Preparatoria, ¿te acuerdas? He sufrido buten, y casi, estoy neurasténica, y me he 

embrutecido gran cantité, estoy muy móndriga, créeme, pero… estoy leyendo Las ciudades 

y los años, de Fedin, una maravilla de talento. Es el padre de tute los novelistas modernos… 

(TIBOL, 2005, p. 83) 

 

17 de septiembre de 1927 
 

... Sigo mala y casi sin esperanza. Como siempre, nadie lo cree. Hoy es el 17 de 

septiembre, el peor de todos porque estoy sola. Cuando tú vengas yo no podré ofrecerte 

nada de lo que quisiera. Seré en lugar de una pelada y coqueta solamente pelada e inútil, 

que es peor. Todas estas cosas me atormentan constantemente. Toda la vida está en ti, 

pero yo no podré poseerla… Soy muy simple y sufro demasiado por lo que no debía. Soy 

muy joven y es posible aliviarme. Únicamente no lo puedo creer; lo debía creer ¿verdad? 

Seguramente será en noviembre… 

(TIBOL, 2005, p. 83) 

 

Octubre 15 de 1927 
 

Mi Alex: ¡La penúltima carta! Todo lo que podría decirte ya lo sabes.  

Todos los inviernos hemos sido felices, nunca como ahora. La vida está delante 

de nosotros, es imposible explicarte lo que esto significa. 

Es probable que siga mala, pero ya no lo sé. En Coyoacán las noches asombran 

como en 1923, y el mar, símbolo en mi retrato, sintetiza la vida, mi vida113.  

¿No me has olvidado? 

Casi sería injusto ¿no crees? 

(TIBOL, 2005, p. 84) 

 

 

 

                                                           
113 O retrato a que Frida alude é Autorretrato com traje de veludo, do ano de 1926, o primeiro pintado pela 
artista. Nele se vê um mar de águas muito escuras. Foto e maiores informações sobre o mesmo, ver a galeria com 
todos os 55 autorretratos da artista, exposta no terceiro capítulo desta tese.  
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14 de junio de 1928 
 
[…] Ahora más que nunca siento que no me quieres ya, pero te confieso que no lo creo, 

tengo fe… no puede ser. Tú en el fondo me entiendes; ¡sabes por qué hice las cosas! 

Además, ¡sabes que te adoro!, ¡que eres no sólo una cosa mía, sino yo misma! […] 

¡Insustituible! 

(TIBOL, 2007, p. 119) 

 

A leitura das cartas (ou de trechos delas) nos permite constatar a real situação de 

fragilidade em que se encontrava a jovem Frida depois do acidente, e o sofrimento 

vivenciado, sobretudo nos primeiros dias, meses após o desastre. Nas cartas, vemos o quanto 

Frida reclamou, precisou da presença e do apoio do namorado. E isso não aconteceu. Vale 

destacar que durante o relacionamento com Alejandro Gómez Arias, Frida Kahlo só pintaria 

um único quadro, Autorretrato com traje de veludo (anteriormente mencionado) e o 

presentearia ao então namorado para que ele sempre se recordasse dela114. 

Foi nesse momento de muita dor, seguida das perdas que as cartas expõem com 

profundo realismo, que Diego Rivera entrou na vida da artista mexicana e dela faria parte pelo 

resto dos anos: “fue él quien la ayudó a encontrar fuerzas para sobreponerse a la angustia y le 

inculcó tal seguridad en sí misma que una especie de orgullo de existir, a pesar de todo, 

comenzó a campear en su producción artística, para adquirir, en algunas pinturas y dibujos, 

verdadero esplendor115” (TIBOL, 2005, p. 84). A própria Frida deixou vários testemunhos da 

importância de Diego Rivera em sua vida, a exemplo da seguinte anotação de seu diário.116  

 

Já estamos em março de 21 
Primavera 
Consegui muito. 
Confiança para andar 
Confiança para pintar. 
Amo Diego mais 
do que a mim mesma. 
Minha vontade permanece. 

                                                           
114 A totalidade das cartas da pintora nos mostra que, mesmo tendo abandonado-a quando ela mais necessitou de 
sua presença, Frida e Alejandro, com o passar do tempo, continuaram amigos.  
115 Tradução nossa: foi ele quem a ajudou a encontrar forças para se sobrepor à angustia e nela inculcou tamanha 
segurança em si mesma que uma espécie de orgulho de existir, a pesar de tudo, começou a existir em sua 
produção artística, para adquirir, em algumas pinturas e desenhos, um verdadeiro esplendor. 
116 Embora sem registro de data, a pesquisa realizada nos leva a deduzir que a anotação faça parte dos últimos 
anos de vida da mexicana. 
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Graças ao magnífico 
amor de Diego. 
Ao trabalho honrado 
e inteligente 
do Dr. Farill. Ao esforço 
honesto e carinhoso 
do Dr. Ramón Parrés 
e ao carinhoso médico de 
toda a minha vida Dr. David 
Glusker e ao Dr. Eloesser.  

                                           (Anotação do diário, p. 161) 
 
 

O primeiro encontro entre eles se dá de forma casual. No ano de 1922, aos quinze 

anos de idade, Frida Kahlo conhece Diego Rivera, quando este pintava um mural na Escuela 

Preparatoria Nacional, local onde ela estudava. Tempos depois, em um novo encontro, ela se 

aproxima dele para lhe pedir opinião sobre alguns quadros que havia pintado, recebendo, na 

ocasião, a aprovação do mestre, como ela mesma conta: 

  

Después de pasar un año enyesada en diferentes corsés comencé a 
frecuentar la Secretaría de Educación donde Diego estaba pintando 
sus murales. Yo tenía inquietud tremenda por pintar al fresco. Le 
mostré a Diego los trabajos que había hecho (KAHLO apud TIBOL, 
2005, p. 90).  
 

Em 1928, Rivera pinta a jovem Frida em seu afresco Distribución de las armas, 

ficando ambos ainda mais próximos um do outro. Seis semanas depois de completar 22 anos 

de idade, Frida se casa com o muralista, aos 21 de agosto de 1929, ou seja, sete anos depois de 

terem se conhecido. Os muitos anos casados incluíram diferentes moradias, algumas viagens 

(mas nem sempre juntos), entre elas, uma com permanência de três anos nos Estados Unidos 

(de 1929 a 1932, com uma escala de cinco meses no México). Nesse período, Frida Kahlo já 

havia pintado alguns autorretratos, além de vários outros quadros, mas em nenhum deles 

aparecia a figura de Diego, como se pode comprovar através da galeria de quadros da pintora 

exposta nesta pesquisa.  As cartas trocadas entre eles apenas relatam o momento de completa 

harmonia na relação de amor e na convivência entre ambos, fato que mudará no ano de 1934, 

quando ela descobre uma das mais dolorosas entre todas as traições do marido, relatada em 

cartas e traduzida em suas telas. 

Nesse nosso intuito de buscar nas telas da mexicana a tradução de certos 

acontecimentos e sentimentos descritos em seus textos escritos, diferentes pontos de vista e 
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diferentes elementos podem nos ajudar nesta função. Por essa razão, durante pesquisa 

realizada no arquivo pessoal de Frida Kahlo, optamos por começar a análise da 

correspondência passiva da pintora, isto é, das cartas escritas por Diego Rivera para ela. Para 

nossa surpresa, percebemos que o muralista escreveu inúmeras e carinhosas cartas destinadas 

à sua “Linda Friduchita”, como ele a chamava, várias delas guardadas em envelopes 

lindamente decorados. 

Em um primeiro exame, chamou-nos a atenção as muitas e variadas formas 

carinhosas, repletas de imensa ternura com que Diego Rivera se dirigia a Frida Kahlo quando 

a escrevia. Separamos algumas: “Linda”, “Mi niña”, “Niñita de mis ojos”, “Mi niña linda”, 

“Linda friduchita”, “Niñita chiquitita preciosa, “Chicuitita”, “Linda friduchita”, “Chiquitita 

preciosa”, “Mi niñita chicuitita muy chula”, “Mi niña de mis ojos, chicuitita más que mi 

vida”, “Niñita linda mas que mi vida”, “Para la niña Fisita la mas chula del mundo”, entre 

outras. Parecia que a cada nova carta escrita a Frida, Diego lhe dava um novo e ainda mais 

carinhoso apelido. 

Quanto ao conteúdo das missivas, após leitura e análise, é possível perceber que, 

no início do relacionamento, ambos escreviam cartas bastante longas, saudosas e apaixonadas, 

sobretudo quando se encontravam geograficamente distantes um do outro. Aqui, observa-se 

não apenas o carinho, o afeto e os cuidados de um para com o outro, mas também o respeito 

profissional existente entre ambos, que, inclusive, os fazia pedir conselhos sobre 

determinados trabalhos que realizavam e motivavam elogios mútuos. Em algumas cartas, vê-

se um Diego Rivera muito amoroso, diferente daquele homem considerado insensível e 

irremediavelmente mulherengo, capaz apenas de causar muitos sofrimentos a Frida Kahlo. 

Em algumas cartas, Diego Rivera também faz menção às traições, assinando, no final: “su 

sapo-rana traidor117” (a exemplo da carta escrita em 11 de abril de 1946); “tu sapo-rana 

traicionero118” (carta de 4 de junho de 1946); e ainda, “tu sapo rana traidor que le adora119” 

(sem data). A seguir, apresentamos trechos de algumas dessas cartas escritas por Diego a 

Frida, encontradas no arquivo pessoal da pintora durante pesquisa realizada no Museo Frida 

Kahlo ou La Casa Azul: 

 

 

 

                                                           
117 Tradução nossa: seu sapo rã traidor. 
118 Tradução nossa: seu sapo rã traidor. 
119

 Tradução nossa: seu sapo rã traidor que lhe adora. 



169 

 

� (Trechos de) - Cartas escritas por Diego Rivera a Frida Kahlo 
 

12 de septiembre de 1932 
 
Como te extraño muchísimo me hecho de cabeza dentro del trabajo para poder ir 

pasando un día con otro y así es que he trabajado bastante. 

(Arquivo pessoal da artista)120 

 

12 de octubre de 1932 
 
Niñita linda chiquitita, muy inquieto sin noticias tuyas escríbote muchas cartas no 

respondes, dime si estás mal o pasa algo. 

(Arquivo pessoal da artista) 

 

27 de enero de 1939 
 

Había quedado mal que la carta que te quería escribir y por fin no sé si te 

alcance ésta todavía en N.Y. No te imaginas lo angustiado que estuve estos días que has 

estado enferma, solo ahora he sabido bien cuanto te quiero. Espero que será verdad que ya 

estas convaleciente como me dijiste. […] Tu retrato nuevo con Fulang está verdaderamente 

maravilloso, tu genio de pintor esta en el cuadro y en tu imagen, decididamente no ha 

ningún pintor viviente que pueda hacer lo que tú. Te has echado al pico a toda la raza 

pintante.  

(Arquivo pessoal da artista) 

 

22 de noviembre de 1939 
 

Cuídate mucho tu piecito, he estado muy triste porque he sabido que estás muy 

mal y en cama otra vez. Haz un esfuerzo de voluntad y mantén un régimen de alimentos que 

no te hagan daño para que puedas hacer tantas cosas como el último cuadro de ti con las 

figuras que me dicen que está maravilloso. 

(Arquivo pessoal da artista) 

                                                           
120 A seguinte frase “arquivo pessoal da artista”, colocada no final da apresentação das cartas, faz referência ao 
fato de que o documento foi pesquisado e retirado diretamente do arquivo pessoal de Frida Kahlo, no museu La 
Casa Azul, quando da realização pela doutoranda de seu doutorado sanduíche, de julho a dezembro de 2014, na 
Universidade Nacional Autônoma do México. Cabe ainda mencionar que não temos notícia da publicação de 
alguns desses documentos, embora exista um extensivo número de material publicado sobre a pintora, a exemplo 
de um dos livros mais importantes envolvendo a correspondência da mexicana (Escrituras de Frida Kahlo, da 
escritora Raquel Tibol), considerado referência fundamental para toda e qualquer produção sobre a artista e, por 
esta mesma razão, esgotado, apesar de suas inúmeras reedições, como ocorre com quase todas as obras sobre a 
pintora. 
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11 de junio de 1940 
 
[…] Necesito el papel que más me interesa, es decir la carta que me mandaste y que 

siempre traigo en la bolsa del lado izquierdo de mi chamara azul de trabajo y quiero traerla 

siempre conmigo, como a ti en mi PALPITÓN. […] 

(Arquivo pessoal da artista) 

 

16 de septiembre de 1944 
 

Te voy a extrañar mucho te dejo 1,000,000,000,000,000 de besos descansa y 

duerme bien.  

(Arquivo pessoal da artista) 

 

13 de abril de 1947 
 
Te extraño buten de día y de noche nomás pienso en como estarás, cuando podré irme a 

nuestra casa de Coyoacán – casa para aves, nido para amor – es decir, para Ud. y para mí 

y para nuestros pajarracos de carne hueso y plumero y para los muchos que traemos dentro 

de nuestros chirimoyas.  

[…] 

Linda mía, no te fatigues descansa cuanto sea posible, cuídate de tus espalditas, no me 

olvides y recibe millones de besos de tu Sapo Rana que te adora, te recuerda diario de día y 

de noche. 

(Arquivo pessoal da artista) 

 

28 de diciembre de 1951 
 
Niñita de mis ojos. 
 
Al irme al Cárcamo te dejé millones de besos para cuando despiertes y todo mi amor; que 

pases bien tu día que trabajes a gusto mientras nos vemos a la noche. 

(Arquivo pessoal da artista) 

 

Octubre 1º 
 
Niñita chiquitita preciosa,  
 
Te pongo aquí esta nomás para acompañar los papeles con muchos besos y 

cariños mi linda Friduchita. 
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Estoy rete triste aquí sin ti, como tú ni puedo dormir sin la chicua y apenas saco 

la cabeza del trabajo no sé ni que hacer sin poderte ver. Estaba seguro de que no había 

querido yo a ninguna vieja como a la chicuita pero hasta ahora que se me fue he sabido en 

realidad todo, la quiero, ya sabe que es más que mi vida. […]  

Bueno niñita como cuando escribo es como se hablara contigo no acabaré 

nunca si sigo y ya es un cuaderno de papel. Abraza a todos y recibe mil besos y no se olvide 

que es chicuosa más que mi vida, pero mucho más ¿he? 

Diego 

(Arquivo pessoal da artista) 

 

A leitura dessas cartas nos dá a impressão de que o amor entre eles foi mútuo, ao 

menos em algum período de suas vidas. Desde o começo da relação, Frida sempre 

demonstrou carinho e amor profundos por Diego, além de uma forte dependência física e 

emocional, afirmando que ele era tudo para ela: a sua própria vida.  

 

Diego começo 
Diego construtor 
Diego meu menino 
Diego meu namorado 
Diego pintor 
Diego meu amante 
Diego “meu esposo” 
Diego meu amigo 
Diego minha mãe 
Diego meu pai 
Diego meu filho 
Diego = eu = 
Diego Universo 
Diversidade na unidade.  
                            

(Anotação do diário, p. 220) 
 

 
Em outra anotação completa: 
 

Ninguém jamais saberá o quanto amo Diego. 
Não quero que nada posa feri-lo, que nada o perturbe 
ou lhe roube a energia de que necessita 
para viver – 
Viver como quiser. 
Pintando, vendo, 
Amando, comendo, dormindo, 
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sentindo-se só, sentindo-se 
acompanhado – mas não gostaria nunca 
de vê-lo triste. 
E se eu tivesse saúde 
gostaria de dar-lhe toda 
se eu tivesse juventude 
ele poderia levá-la por inteiro 
eu não sou apenas sua 
 – mãe –  

(Anotação do diário, p. 219) 
 
 

Frida Kahlo também demonstrava seus sentimentos por Diego por meio das suas 

ações e dos seus cuidados diários. Em carta escrita ao seu médico, grande amigo e confidente 

Leo Eloesser121 (para quem Diego não era merecedor do amor da pintora devido às dores que 

lhe causava), é possível perceber as preocupações e os cuidados constantes que dispensava ao 

marido e seu amor desmedido. Essa dedicação e o afeto não pareceram mudar com o passar 

do tempo, nem mesmo com a descoberta de suas inúmeras traições, como podemos ver na 

carta escrita em 1939.  

 

� (Trecho de) Cartas escrita por Frida Kahlo para seu médico e amigo Leo Eloesser 
 
S.C. Londres 127, Coyoacán, D.F., 15 de junio de 1931 
 

[...] Diego estuvo pintando hasta las doce de la noche anterior al día de salimos 

de San Francisco y ya no tuvimos tiempo de nada, así es que esta carta es en primer lugar 

para pedirle mil perdones y decirle también que llegamos con bien a este país de las 

enchiladas y los frijoles refritos. Diego ya está trabajando en el Palacio. Lo he tenido un poco 

malo de la boca; además, está cansadísimo. Yo quisiera que si usted le escribe, le diga que 

es necesario para su salud que descanse un poco, pues si sigue trabajando así, se va a 

morir. Usted no le diga que yo le conté que está trabajando tanto, pero dígale que lo supo 

usted y que es absolutamente necesario que descanse un poco. Se lo agradecería yo 

muchísimo. 

                                                           
121 O primeiro contato entre Frida Kahlo e o médico Leo Eloesser (na ocasião, chefe de cirurgia na Escola de 
Medicina da Universidade de Stanford e cirurgião de tórax especializado em ossos) se deu no ano de 1930 
quando esta se consulta com ele em Stanford, durante sua estância em São Francisco. Já naquela ocasião, o 
médico lhe diagnostica com escoliose, desvio lateral da coluna vertebral com desaparecimento do disco entre a 
terceira e quarta vértebras lombares, reação nos tendões, contração em formato de garra dos dedos do pé direito 
junto com a atrofia do mesmo, que então já apresentava uma pequena úlcera trófica. Com o passar dos anos eles 
se converteria em amigos íntimos. Tamanha foi a amizade entre eles que existem estudos que tratam 
exclusivamente dessa relação profissional e amigável, a exemplo do livro Querido doctorcito: Frida Kahlo y Leo 
Eloesser, do ano de 2007.  
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(TIBOL, 2008, p.131) 

 

� (Trechos de) Carta escrita por Frida Kahlo para Diego Rivera 
 
8 de septiembre de 1932 
 

Lindo mío: 

No he dejado de pensar en ti un solo momento y además voy  con la angustia de 

como habrá seguido mi mamá, no puedes imaginarte. […] 

Mi vida, por lo que tú más quieras dime como estás y si la Sara te hace bien las 

cosas, todo lo que no te guste dile a Sánchez que se lo explique. 

¿Qué pedazo comenzaste a pintar? Cuídate mucho ahora que empieza el frío, y 

aunque digas que te trato como a un niño chiquito, para mí no eres más que mi niño, y te 

pido que lo hagas ¿quieres? […]  

Voy tan triste sin ti.  

(Arquivo pessoal da artista) 

 

 
Coyoacán, 10 de septiembre de 1932 
 

[…] Aunque me dices que te ves muy feo en el espejo con tu pelito corto, no lo 

creo, sé lo lindo que eres de todos modos y lo único que siento es no estar allá para besarte 

y cuidarte, y aunque sea a veces molerte con mis rezongos. Te adoro, mi Diego. Siento que 

dejé a mi niño sin nadie y que me necesitas… Pero espero que todas estas penas pasen 

pronto y me vaya contigo, no puedo vivir sin mi chiquito lindo, créemelo. La casa sin ti no es 

nada. Todo sin ti me parece horrible. Estoy enamorada de ti más que nunca y cada vez más 

y más. […] 

Te mando todo mi amor. 

Tu niña chicuititita 

(Arquivo pessoal da artista) 

 

New York, enero 9, 1939 
 
Niño mío, 
 
Ayer, que te hablé por teléfono te noté un poco triste y me he quedado muy preocupada por 

ti. […]  

No dejes de bañarte y de cuidarte mucho, mucho. No te olvides que te quiero más que a mi 

vida, que te extraño cada minuto más y más. Pórtate bien, aunque te diviertas no dejes de 



174 

 

quererme nunca aunque sea un poquito. Te escribiré de París lo más seguido que pueda, 

pero tú no me vayas a tener con la aflicción de no saber ni una palabra de ti. Aunque sea 

cartas muy chiquitas o tarjetas, pero que sepa yo cómo estás de salud. […] Qué daría yo por 

ver lo que estás haciendo ahora, lo que pintas, por poder estar cerca de ti y por dormir 

contigo en nuestro cuartito del puente; extraño tanto tu risa, tu voz, tus manitas, tus ojos, 

hasta tus corajes, todo, mi niño, todo tú, eres ya mi vida misma, y nada ni nadie puede 

cambiarme. 

Estoy esperando en estos días tu carta que me prometiste en el telegrama y por 

teléfono. Dime por qué te noté triste, dime todo, dime si quieres que me vaya contigo y 

mando a la mierda a París y a todos. 

Te mando millones y millones de besos y todo mi corazón. 

Tu chicuita. 

Friduchín 

(TIBOL, 2007, p. 244) 

 

 

A união que até o início de 1934 estava num momento de calmaria, tomaria novos 

rumos. Neste mesmo ano, Frida tomou conhecimento do envolvimento do marido com sua 

irmã, Cristina Kahlo. Até então, seus autorretratos não abordavam questões referentes ao seu 

relacionamento conjugal com Diego. Os temas eram a cultura mexicana, os abortos sofridos, a 

viagem e moradia de três anos nos Estados Unidos e a saudade que ela sentia do México. O 

primeiro autorretrato com menção à traição é do ano de 1935. Mas, antes de fazermos 

qualquer análise do autorretrato em questão, fixemo-nos nas cartas a seguir. Todas foram 

escritas no mesmo ano em que a pintora tomou conhecimento da infidelidade do marido com 

sua irmã mais nova. Nelas, algumas questões se destacam: Frida fala de sua imensa dor diante 

da situação e do sofrimento duplo pelo fato dos envolvidos serem o amor de sua vida e sua 

irmã preferida; a mexicana emprega os verbos no pretérito ao se referir à sua relação com 

Diego, dando esta por terminada; menciona que a separação vem à baila diante do vazio que é 

sua vida sem a presença de Diego; a missivista também fala do arrependimento por ter 

dedicado seis anos de sua vida exclusivamente ao marido, entre outras questões.  
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� (Trecho de) - Carta escrita por Frida Kahlo para Ella y Bertram D. Wolf 
 

Jueves, 18 de octubre de 1934 
 
Ella y Boit, 
 

Hace tanto tiempo que no les escribo que ya no sé ni por dónde empezar esta 

carta. Pero ya no les quiero das largos y aburridos pretextos y decirles luengas históricas de 

por qué no les escribí en tatos meses. Uds. saben todo lo que he pasado, y creo que 

entenderán mi situación, aunque no les diga los detalles. Nunca había sufrido tanto y nunca 

creí resistir tantas penas. No se imagina en qué estado estoy y sé que me va a costar años 

salir de este embrollo de cosas que tengo en la cabeza. Al principio creí que había remedio 

todavía pues me imaginaba que lo que pasó sería una cosa que durara poco y sin 

importancia, pero cada día me convenzo más de que me estaba haciendo ilusiones. Es una 

cosa seria y tiene también serias consecuencias como Uds. se deben imaginar. 

En primer lugar es una pena doble, si así puedo explicarla. Uds. mejor que nadie 

saben lo que Diego significa para mí en todos sentidos, y luego, del otro lado, ella era la 

hermana que yo quise más y que yo traté de ayudar en cuanto estuvo en mis manos, así es 

que la situación se complicó en una forma espantosa y sigue peor cada día. Yo quisiera 

poderles contar todas las cosas para que se dieran cuenta clara de lo que esto ha sido para 

mí; pero si con esta carta creo los voy a aburrir pues no hablaré de nada más que de mí; 

imagínense si les escribo detalles del asunto echarían a correr sin acabar de leer la carta; 

además no quiero que piensen que soy una chismosa y que me gusta llenar las cartas de 

chismes inútiles; pero desde hace mucho tiempo he querido escribirles y decirles lo que 

pasaba, sabiendo que nadie como Uds. entenderían por qué se los contaba y  por qué sufro 

tanto. 

Los quiero demasiado y les tengo la suficiente confianza para no ocultarles la 

pena más grande de mi vida y por eso ahora me decidí a decirles todo. 

Claro que la cosa no es solamente una estupidez sentimental de mi parte, sino 

que toca toda mi vida y por eso me siento como perdida, sin nada que pueda ayudarme a 

reaccionar de manera inteligente. Aquí en México no tengo a nadie, tenía únicamente a 

Diego, y a la gente de mi casa, que toman el asunto a la manera católica y de las 

conclusiones que ellos sacan yo estoy aparte que no cuento para nada con ellos. Mi papá es 

una magnífica gente, pero que lee a Schopenhauer de día y de noche y no me ayuda en lo 

más mínimo a nada. 

He estado tan enferma que hasta que pude salir del hospital me puse a pintar 

algo, pero sin ganas, y sin que este trabajo me dé nada tampoco. Amigos no tengo aquí. 

Estoy sola completamente. Antes me pasaban los días chillando de rabia contra mí y de 
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pena; ahora ya ni siquiera puedo ponerme a llorar porque comprendí que era estúpido e 

inútil. Confié en que Diego cambiaría, pero veo y sé que es imposible y una necedad de mi 

parte, supuesto que debí haber comprendido desde un principio que no seré yo quien lo 

haga vivir de tal o cual manera y mucho menos tratándose de un asunto semejante. Ahora 

que está trabajando sigue igual, y toda mi esperanza era que trabajando se olvidaría de 

todo, pero al contrario, nada puede quitarlo de lo que él cree y considera bien hecho. 

En final de cuentas ya toda tentativa de mi parte es ridícula e imbécil. Quiere su 

completa libertad. Libertad que siempre tuvo y hubiera tenido ahora si hubiera obrado 

conmigo en una forma sincera y honrada; pero lo que más tristeza me da es que ya ni 

siquiera la parte de amigos que había entre los dos existe. Me cuenta siempre mentiras y 

me oculta cada detalle de su vida como si fuera su peor enemiga. 

Vivimos una vida falsa y llena de estupideces que ya no puedo soportar más. Él 

tiene su trabajo en primer lugar que lo salva de muchas cosas, después todas sus aventuras 

que le divierten. La gente lo busca a él y no a mí; sé que como siempre está lleno de 

molestias y preocupaciones del trabajo, pero sin embargo vive una vida completa sin la 

estúpida vaciedad de la mía. Yo no tengo nada porque no lo tengo a él. Nunca creí que 

significaba para mí todo y que yo aparte valía como una basura. Creí que yo le estaba 

ayudando a vivir en lo que yo podía, y que en cualquier situación yo podría resolver mi vida 

sola sin que hubiera complicaciones de ninguna especie. Pero ahora veo que no tengo nada 

más que cualquier muchacha decepcionada de que la deja el hombre; no valgo nada, no sé 

hacer nada, no puedo bastarme a mí misma; me parece tan ridícula y tan idiota mi situación 

que no se imaginan cómo me choco y cómo me odio. He perdido el mejor tiempo viviendo a 

expensas de un hombre sin hacer otra cosa más que lo que yo creía que le serviría a él y le 

ayudaría a él. Nunca pensé en mí, y después de estos seis años la respuesta de él es que la 

fidelidad es una virtud burguesa y que no existe más que para explotar y sacar una ventaja 

económica. 

Créanme que nunca pensé en esto desde ese punto de vista, sé que fui todo lo 

estúpida que Uds. quieran, pero era sinceramente estúpida. Me imagino o más bien espero 

que reaccionaré poco a poco, trataré de hacer una vida nueva interesándome en algo que 

me ayude a salir de esto de la manera más inteligente. Pensé irme a Nueva York a vivir con 

Uds., pero no tuve dinero, y ahora creo que lo mejor será estudiar algo y trabajar aquí 

mientras puedo irme de México. Del dinero que me dio Diego para guardar, compré una 

casa en México que me salió bastante barata, pues no quise volver a San Ángel donde sufrí 

lo que Uds. no pueden tener idea. Ahora vivo en Insurgentes 432 (escríbanme aquí). Diego 

viene de repente de visita pero ya no tenemos qué decirnos ni conexión entre uno y otro de 

ninguna clase; no me cuenta jamás lo que hace ni le interesa en absoluto lo que yo hago y 

pienso. Ya cuando las están así más vale cortarlas de raíz y creo que finalmente ésta va a 
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ser la solución para él, pues a mí me costará otro tanto de sufrimientos o más del que he 

tenido y tengo, que ya es indescriptible; pero para él creo que será mejor pues no seré una 

carga como lo han sido todas las otras, y no admitiré ser un problema de dinero para él 

únicamente. Así es que por ahora ésa es mi vida. No sé qué haré mañana, pero siento que 

el único remedio es separarme de Diego, pues no veo ninguna razón para vivir juntos 

dándole yo molestias y evitándole tener su completa libertad que exige. No quiero tampoco 

hacerle la vida que Lupe le hizo con pleitos, y así lo dejo vivir y yo con todos mis prejuicios 

burgueses de fidelidad, etc., etc., me iré con mi música a otra parte. ¿No creen que es lo 

mejor? 

[…] 

No estarán ni de mi parte ni de la de Diego, sino nada más comprenderán por 

qué he sufrido tanto, y si tienen un ratito libre me escribirán ¿verdad? Sus cartas serán un 

inmenso consuelo y me sentiré menos sola de lo que estoy. 

Les mando mil besos, y no me tomen por una chocante sentimental e idiota, 

pues Uds. saben cómo quiero a Diego y lo que representa para mí perderlo. 

(TIBOL, 2007, p. 183) 

 

Quase uma semana depois, Frida escreve nova carta, agora destinada ao médico e 

amigo Leo Eloesser, contando os novos rumos dados à sua vida e o atual momento da relação 

com Diego Rivera. Na ocasião, ambos encontravam-se separados, vivendo em diferentes 

casas. Pelas cartas, Frida parece resignada, apesar das referências à inesquecível dor que o 

marido lhe havia causado. Cinco dias depois, o médico responde a esta carta, conforme 

sequência a seguir exposta. Frida havia emagrecido bastante e não tinha ânimo algum para 

voltar a pintar. 

  

� (Trecho de) - Carta escrita por Frida Kahlo a Leo Eloesser 
 

México, octubre 24, 1934 
 

[...] 

Ya me siento mejor de como Uds. me dejó cuando se fue. Estoy tomando una 

cerveza diario y estoy un poco más fuerte y con ánimo. Sin embargo, he sufrido tanto en 

estos meses que va a ser difícil que en poco tiempo me sienta enteramente bien, pero he 

puesto todo lo que está de mi parte para ya olvidar lo que pasó entre Diego y yo y vivir de 

nuevo como antes. No creo que lo logre yo completamente pues hay cosas que son más 

fuertes que la voluntad de uno, pero ya no podría seguir en el estado de tristeza tan grande 

como estaba, porque iba yo a grandes pasos a una neurastenia de esas tan chocantes con 
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las que las mujeres se vuelven idiotas y antipáticas, y estoy siquiera contenta de ver que 

pude controlar este estado de semi-idiotez en el que estaba ya. 

[…] 

He subido dos kilos de peso, naturalmente no es nada porque ya vuelo de flaca, 

pero es sin embargo un gran progreso para mí. Del pie sigo mala, pero eso ya no tiene 

remedio y un día voy a decidirme a que me lo corten para que ya no me fastidie tanto. 

(TIBOL, 2007, p. 185) 

 

� (Trecho de) - Carta escrita por Leo Eloesser a Frida Kahlo 
 
San Francisco, 29 de octubre de 1934 

 
Friedita querida tan buena y simpática: 
 
Ud. No sabe cuánto me alegro de saberla saliendo ya del pantano de melancolía 

en que la encontré. De veras me lastimaron el corazón aquellas lágrimas que tan 

constantemente vi chorreando de sus ojos.  

[…] si Ud. me quiere hacer un dibujo, coloreado sencillamente con 2-3 colores 

para que lo puedan reproducir aquí con 2-3 placas de cincografía para “Christmas cards” 

con la leyenda “Merry Christmas. Happy New Year. Dr. Leo Eloesser” me dará el mayor 

gusto del mundo, pues así no sólo tendré de Ud. un recuerdo sino la sabré contenta y alegre 

como antes la conocí. 

La abraza, Friedita, con todo cariño, 

Su Doctorcito. 

(In: Querido Doctorcito, p. 129) 

 

 

� (Trecho de) - Carta escrita por Frida Kahlo a Leo Eloesser 
 

Nov. 13 de 1934 
 
[...] Yo voy a pintar un fresquito pequeño en una escuela para niños cerca de 

Tacuba. Creo que trabajando se me olvidarán las penas y podré ser un poco más feliz. Hay 

días en que no me dan ganas ni de moverme de una silla, pero otros que me doy más ánimo 

y he logrado ya pintar un cuadrito y estoy ahora pintando un retrato. Ojalá pronto se me 

quiete la neurastenia estúpida que tengo y vuelva a ser mi vida más normal; pero Ud. sabe 

que para mí es bastante difícil y necesitaré mucha voluntad para lograr que siquiera me dé 

entusiasmo pintar o hacer cualquier otra cosa.  
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Hoy fue el día del santo de Diego y estuvimos contentos, ojalá y haya muchos 

días de éstos en mi vida. 

Por favor, Doctorcito, de cuando en cuando escríbame y cuénteme de su vida 

allá. Me gusta mucho recibir cartas suyas. 

Diego lo abraza cariñosamente y de mí reciba muchos saludos y el cariño de 

siempre.  

Frieda. 

 

De la panza ya sigo mejor, pero de repente se me va el hambre y sigo 

naturalmente tan flaca como un palillo de dientes. ¿Qué haré? 

(In: Querido Doctorcito, p. 133) 

 

Mas, em outra carta escrita um mês depois, a dor voltaria com igual ou maior 

intensidade. Seu estado de tristeza e desânimo era tamanho que nem mesmo o desenho que o 

médico lhe havia encomendado, ela teria conseguido pintar. Na carta, a pintora comenta já ter 

perdoado a irmã caçula pela traição e que talvez devesse aceitar o relacionamento entre eles 

em prol da felicidade do amado, por saber que, naquele momento, Diego queria mais bem à 

sua irmã que a ela. 

 

� (Trecho de) - Carta escrita por Frida Kahlo para Leo Eloesser 
 

México, 26 de noviembre de 1934 
 
Queridísimo Doctorcito: 
 

Estoy muy apenada con Ud., primero porque ni las gracias de li cuando me llegó 

el precioso libro de canciones y sobre todo porque no he podido mandarle el dibujo. Ud. va a 

creer que ha sido descuido y grosería de mi parte, pero quiero que me deje explicarle la 

causa por la que no se lo mandé. 

Hice varios, todos me quedaron espantosos y decidí romperlos antes de 

mandarle a Ud. porquerías. Después caí en cama con influenza y hasta hace dos días me 

levanté y naturalmente lo primero que hice fue ponerme a hacer el dibujo, pero yo no sé qué 

es lo que me pasa que no puedo hacerlo. Me sale todo, menos lo que yo quiero, y hasta me 

puse a chillar de rabia pero sin lograr nada bueno. Así es que me decidí por fin a decírselo a 

Ud. y a pedirle que sea tan bueno de perdonarme semejante grosería, pues no crea que lo 

hago por falta de voluntad de hacer el dibujo, sino porque estoy en tal estado de tristeza, 

aburrimiento, etc., etc., que ni un dibujo puedo hacer. La situación con Diego está peor cada 
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día. Sé que yo he tenido mucha culpa de lo que ha pasado por no haber entendido desde un 

principio lo que él quería y haberme opuesto a una cosa que no tenía remedio ya. Ahora, 

después de meses de un verdadero tormento para mí, perdoné a mi hermana, y creí que 

con esto las cosas cambiarían un poco; pero fue todo lo contrario. Quizás para Diego se 

haya mejorado la situación molesta, pero para mí fue terrible. Me dejó en un estado de tal 

tristeza y de desánimo que no sé qué voy a hacer. Sé que a Diego le interesa por el 

momento más ella que yo, y debía comprender que él no tiene la culpa y que yo soy la que 

debo transigir si quiero que él sea feliz. Pero me cuesta tan caro pasar por esto que no tiene 

Ud. ni idea de lo que sufro. Es tan complicado todo lo que me pasa que no sé cómo 

explicárselo a Ud. Sé que Ud. lo entenderá de todas maneras y me ayudará a no dejarme 

llevar por prejuicios idiotas, pero sin embargo cómo quisiera poderle decir a Ud. todos los 

detalles de lo que me pasa para aligerar un poco la pena que tengo. 

No lo quiero aburrir con tantas tonterías, pero quisiera yo que por favor 

entendiera que de todo corazón le quise hacer el dibujo pero no me encuentro en este 

momento con ganas ni fuerzas para nada, y Ud. es tan bueno conmigo, y siempre lo ha sido, 

que me atrevo a pedirle que me perdone esta vez si no supe darle gusto haciéndole el 

dibujo que no equivaldría ni a la décima parte de lo que Ud. merece, pero creo que ya me 

pasará este estado de indecibles molestias y alguna vez podré ser la misma que era antes.  

[…] 

Ya no podemos hacer lo que decíamos de destruir a toda la humanidad y 

quedarnos solamente Diego, Ud. y yo, pues ahora Diego ya no estaría contento. 

(In: Querido Doctorcito, p. 139) 

 

Da sequência de missivas anteriormente apresentadas, podemos fazer algumas 

considerações: para Frida, a dor provocada pela traição de Diego, naquele momento, parecia 

ser a mais forte de toda sua vida, superando até mesmo a dor física causada pelo acidente. No 

início do ano de 1935, Frida se muda sozinha para um apartamento no centro da Cidade do 

México. Em julho, viaja para Nova Iorque. Nesse período, a pintora relata que se sentia muito 

só, e é provável que essa solidão, que a partir de então lhe seria constante devido aos vários 

envolvimentos de Diego com outras mulheres, a tivesse levado a se envolver com outros 

homens e, posteriormente, com mulheres. As cartas também fazem referência aos seus gestos 

de perdão para com o marido não só desta vez, mas em todos os seus outros “vacilos” (termo 

por ela própria empregado), além, é claro, do infinito amor que sentia por ele.  

Muito embora sua vida estivesse nesse torvelinho de emoções, Frida, até então, 

não havia pintado nenhum autorretrato com menção ao acontecido. O primeiro deles só viria 
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um ano depois, como podemos ver a seguir. Vejamos, a partir de agora, como mensagens 

provenientes de experiências psíquicas descritas nas cartas foram transpostas nas telas da 

mexicana.   
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Autorretrato com cabelo cacheado - 1935 

Óleo sobre folha de flandres 
19,3 x 14,7 cm 

Coleção privada 
Califórnia, EUA 
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Toda dor e decepção de Frida aparecem traduzidas através de um signo 

específico: os cabelos. Segundo informações de biógrafos e de pessoas que teriam conhecido 

o casal, Diego amava a vasta e longa cabeleira de Frida, e cada vez que ela tinha sérios 

problemas com o amado, ameaçava por cortá-los. Neste autorretrato, após a descoberta da 

traição, a forma que ela encontrou para afrontá-lo e demonstrar sua decepção foi, então, 

retratar-se com os cabelos muito curtos e bem cacheados, quase crespos, diferentemente de 

como eram na realidade. Esse fato pode ser comprovado ao analisarmos, através de nossa 

galeria, outros autorretratos de Kahlo em que ela está, algumas vezes, com os cabelos soltos, 

caídos sobre os ombros, ou, na maioria dos quadros, divididos ao meio e presos para trás, 

adornados com flores ou fitas coloridas. Por sinal, esta segunda forma parecia ser a sua 

preferida, já que até mesmo em fotos antigas é assim que seus cabelos quase sempre aparecem 

penteados. E esta não será a única vez em que os cabelos da mexicana serão utilizados como 

símbolo122de sua suposta rebeldia contra as infidelidades do marido. E por que também não 

pensarmos numa possível rebeldia contra as normas morais de uma sociedade que ela tantas 

vezes criticou? Na tela em questão, Frida se retrata em um plano próximo123 e numa distância 

íntima124, características adotadas na maioria dos seus autorretratos. Como sugere Carontini 

(apud Souza, 2006), esse tipo de plano serve para atrair ainda mais o espectador para os 

motivos das ações e para a psicologia deles. Ele ainda acrescenta que esse aspecto deve ser 

                                                           
122 Aqui tomamos como referência o conceito de símbolo atribuído por Peirce, como o de um signo que depende 
de um hábito nato ou adquirido, e por essa razão o mesmo é considerado um legi-signo (um signo de lei).  Na 
obra Imagem: cognição, semiótica, mídia, Santaella irá assim diferenciá-lo de um ícone e índice: “ele não está 
ligado àquilo que representa através de alguma similaridade (caso do ícone), nem por conexão causal, fatual, 
física, concreta (caso do índice). A relação entre o símbolo e seu objeto se dá através de uma mediação, 
normalmente uma associação de ideias que opera de modo a fazer com que o símbolo seja interpretado como se 
referindo àquele objeto. Essa associação de ideias é um hábito ou lei adquirida que fará com que o símbolo seja 
tomado como representativo de algo diferente dele” (SANTAELLA, 2008, p.63). Esse conceito nos leva a 
afirmar, desde já, que Frida Kahlo, em seus autorretratos, cobre-se de inúmeros símbolos. A pintora repete com 
alguma regularidade determinados signos, e à medida que aprendemos a identificá-los, também passamos a 
reconhecer que se trata de uma pintura sua, onde estes elementos acabam por simbolizá-la. Mas não podemos 
esquecer que o símbolo também diz respeito a elementos culturais, às convenções de uma época, que depende, 
em certa medida, para poder ser identificá-lo, do interpretante e do seu repertório cultural. 
123 Ao falar sobre a forma como a imagem dialoga com o interlocutor, partindo do ponto de vista do olhar como 
eixo principal em torno do qual as marcas de pessoa funcionam na imagem, Souza nos apresenta a divisão criada 
por Enrico Carontini, para quem, aliado ao olhar, também estariam a orientação do corpo do personagem, a 
orientação do rosto, a grandeza do plano, a profundidade de campo e a distância. Dessa forma, Corontini divide 
os planos (no que se refere aos personagens) em cinco: o plano médio, americano, próximo, close e big close, 
assim descritos por Souza: o plano médio capta o personagem de pé e os objetos inteiros no cenário mostrado 
parcialmente; o plano americano capta os personagens a partir da coxa, o cenário ficando na penumbra ou meio 
desfocado, para que o interesse se concentre no personagem; o plano próximo pega os atores de busto e atrai a 
atenção para o motivo de suas ações e para a psicologia deles; o close só mostra o rosto deles para fazer o 
destinatário da mensagem sentir o que eles sentem; o big close amplia um detalhe (CORONTINI apud SOUZA, 
2006, p. 116). 
124 Quando a distância (determinante na enunciação visual), também pensada por Corontini e considerada uma 
variável proxêmica, foi por ele divida em distância íntima (até 40 cm), distância pessoal (de 40cm a 1,20m) e 
distância social (1,2m a 3,60m). (CORONTINI apud SOUZA, 2006, p. 117) 
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levado em consideração porque a construção de uma imagem também combina as várias 

distâncias com os tipos de plano.  

Outro detalhe que nos chama atenção, não apenas nesta tela, mas em todos os 

autorretratos pintados por Frida Kahlo, é o seu olhar: às vezes de soslaio, mas, quase sempre, 

desafiadores, impassíveis, enigmáticos. E o que dizer dos seus olhos? Ou melhor, o que 

estariam eles querendo nos dizer? Impossível não nos fazermos esta pergunta, sobretudo 

quando sabemos que na tela pintada está a tradução de algum sentimento pessoal. Estariam 

eles nos dizendo: “sim, eu sofro, mas, apesar de tudo, estou viva; e você aí me olhando, nunca 

sofreu por algo ou por alguém?” Interessante observar que mesmo quando dos olhos da artista 

saem lágrimas, sua expressão praticamente não muda, como veremos em outros 

autorretratos125.  

 

Frida Kahlo conocía muy bien el valor estético y humano de sus grandes 
ojos coronados por tupidas cejas que se unían conformando las alas de un 
pájaro en vuelo. Al pintarlos secos o lloviendo, siempre los representaba 
fijos en el espectador, muy abiertos, desafiantes. El rostro siempre serio, 
grave. Fue Rivera quien la dibujó sonriente para conmemorar el primer 
aniversario de su muerte. En un dibujo mexicanista la mostró como solía 
aparecer ante los demás: sonriente, juguetona, vital, sensible. Ella nunca se 
representa así, ni siquiera a los 37 años, cuando pintó la miniatura Diego y 
Frida126 para recordar los quince años de su casamiento con Rivera. Dos 
mitades de rostro forman una sola cabeza que se sostiene entre ramas como 
un nido. La mitad de él sonría, la mitad de ella no127. (TIBOL, 2005, p. 11) 
 

 Vimos nas cartas anteriormente exibidas, que ao longo do ano de 1934, o assunto 

da traição povoou a relação de Frida e Diego. A seguir, veremos que em nova carta escrita ao 

amado, do ano de 1935, ela ainda traz o assunto e fala do significado das “vaciladas” do 

marido com professoras, modelos, alunas, etc., durante os sete anos em que eles estiveram 

juntos. Ainda assim, reafirma, em muitos momentos, seu amor por ele. E não por acaso, no 

final deste mesmo ano, Frida volta a morar com Diego na casa San Ángel. 
                                                           
125 Tamanha perfeição técnica e artística para pintar olhos, segundo conta Diego Rivera, teria levado o pintor 
Pablo Picasso a tecer grandes elogios à Frida Kahlo, afirmando ao marido da pintora que nem mesmo ele nem 
Diego, ou qualquer outro pintor, conseguia pintar olhos tão perfeitos como fazia a mexicana. 
126 O quadro a que faz referencia Raquel Tibol é Diego e Frida, pintado no ano de 1944, que pode ser 
visualizado na galeria de autorretratos da artista exposta nesta tese e também mais adiante, ainda neste capítulo. 
127 Tradução nossa: Frida Kahlo conhecia muito bem o valor estético e humano dos seus grandes olhos coroados 
por espessas sobrancelhas que se uniam formando as asas de um pássaro em voo. Ao pintar seus olhos secos ou 
molhados, sempre os representava fixo no espectador, muito abertos, desafiadores. O rosto sempre sério, grave. 
Foi Rivera quem a desenhou sorridente em comemoração ao primeiro aniversário de sua morte. Num desenho 
mexicanista a mostrou como costumava aparecer diante das pessoas: sorridente, brincalhona, cheia de vitalidade 
e sensível. Ela nunca se representava assim, nem mesmo ao completar 37 anos de vida, quando pintou a 
miniatura Diego e Frida para lembrar os quinze anos de seu casamento com Rivera. Duas metades de rosto 
formam uma só cabeça que se sustentam entre ramas como um ninho. A metade dele sorri, a metade dela não. 
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� (Trecho de) - Carta escrita por Frida para Diego Rivera 
 
23 de julio de 1935 
 
 […] Cierta carta que vi de casualidad en cierto saco de cierto señor, y que procedía 

de cierta damisela de la lejana y pinche Alemania, y que me imagino que debe ser la dama 

que Wili Valentiner tuvo a bien mandar aquí a vacilar con intenciones “científicas”, “artística” 

y “arqueológicas” me dio mucho coraje y a decir verdad celos […] 

¿Por qué seré tan mula y rejega de no entender que las cartas, los líos con 

enaguas, las profesoras de… inglés, las modelos gitanas, las ayudantes de “buena 

voluntad”, las discípulas interesadas en el “arte de pintar” y las “enviadas plenipotenciarias 

de lejanos lugares” significan únicamente vaciladas, y que en el fondo tú y yo nos queremos 

harto? Así pasemos aventuras sin número, cuarteaduras de puertas, mentadas de madre y 

reclamaciones internacionales, siempre nos querremos. Creo que lo que pasa es que soy un 

poco bruta e un tanto cuanto zorrilla, pues todas estas cosas han pasado y se han repetido 

durante siete años que vivimos juntos, y todas las rabias que he hecho no me han llevado 

sino a comprender mejor que te quiero más que a mi propia piel, y que aunque tú no me 

quieres de igual manera, de todos modos algo me quiere, ¿no? O si no es cierto, siempre 

me quedará la esperanza de que sea así, y con eso me conformo.  

Así es que no tomes esta carta como regaño, ni nada que se parezca a una 

reclamación tonta, sino nada más déjame que te diga y te platique lo que a nadie más que a 

ti le diría. 

Dejando los celos de un lado – (cosa bastante difícil) – quiero platicarte de otras 

cosas. Anoche, me dormí muy triste sin ti – en la mañana desperté y me faltabas – hoy me 

hice bolas como pude las horas de este día y hoy volveré a dormir triste. 

Te quiero rete harto, y no sé decírtelo, como las gentes “escritoras de materias 

de arte”…. Pero tú lo sabes, y entiendes mis palabras aunque sean sin “estilo literario-

musical”.  

Me gustas mucho – además de que te quiero – no sé cómo explicarte eso, pero 

tú me entiendes. Nada hay como besarte, y que tus manos me acaricien. Nunca te había 

escrito esto, y te va a parecer de un cursi subido, pero hoy, en este momento, necesito 

decírtelo y de plano te lo escribo, aunque después me eches la viga por romanticona y 

sentimental. Pero si me regañas después no me importo. Ya te dije lo que se me ocurrió en 

este rato en que quisiera más que nada estar contigo. Cuídate, diviértete, pero si puedes, no 

vaciles mucho con tehuanas. Si te gustan, claro que sale sobrando todo lo que te diga yo, 

pero a lo mejor me haces caso y entonces estaré encantada. 

Quiéreme tantito.  

Te adoro. 
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Frieda 

  (TIBOL, 2007, p. 190) 

 

As traições de Diego e a dor profunda que estas lhe causaram, jamais seriam 

esquecidas. Todas as cartas anteriores e as escritas nos anos seguintes, bem como as 

anotações no diário e seus autorretratos, atestam esta afirmação.  

 

Por que o chamo de meu Diego? 
Nunca foi nem será meu. 
Ele pertence a si mesmo. 

(Anotações do diário, p.220) 
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Óleo sobre metal 
40 x 28,3 cm 

Coleção de Michel Petitjean 
Paris, França 

 

Lembrança (o coração) - 1937 
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       O ano é o de 1937. O autorretrato, Lembrança (o coração). Provavelmente, um 

dos autorretratos da artista com maior incidência de signos indiciais. Nele, Frida novamente 

se retrata com o cabelo curto e cacheado, daí considerá-lo com símbolo de rebeldia por 

sabermos exatamente o que esta ação denota. Mas, aqui, ela também surge sem mãos e 

braços, vestida num traje estilo europeu. Outros signos traduzem o seu estado de ânimo. Na 

tela, veem-se duas vestimentas penduradas em dois diferentes cabides, interligadas por um 

longo fio de cor vermelha que, pela sua tonalidade e aspecto nos sugere ser uma artéria. Uma 

das roupas é a de colegial, a outra, um traje tipicamente mexicano, o de Tehuana128, que 

Diego Rivera adorava quando ela o vestia129, e também símbolo de sua pulsante nacionalidade 

mexicana. Em cada uma dessas roupas penduradas está um dos braços da artista. E, entre elas, 

embora muito mais próxima à de Tehuana e de “braços” dados a ela, está a figura de Frida 

Kahlo. As mangas do seu casaco refletem a ausência dos braços da pintora, traduzindo seu 

sentimento de total impotência diante da situação. No lugar onde deveria estar o coração – 

símbolo universal do amor, mas que ela transforma em símbolo da sua dor amorosa – também 

se vê um imenso buraco, e uma flecha gigantesca atravessa esse espaço, guiada, em suas duas 

extremidades, por dois cupidos, indicando-nos que a dor é mesmo de amor. O mesmo fio 

vermelho que sustenta as vestes também atravessa o vazio onde deveria estar seu órgão vital, 

que, por sua vez, encontra-se no chão, esvaindo-se em sangue. O tamanho do mesmo é 

visivelmente desproporcional, sobretudo quando comparado aos demais elementos que 

compõem o quadro, numa referência direta ao tamanho da sua amargura, tantas vezes 

descritas e exaltadas em seus escritos. Outro detalhe é que cada um dos seus pés toca 

caminhos opostos, como se assim pudesse ser resumida sua vida: uma divisão entre a dor e o 

perdão. De um lado, a terra firme (sugerindo segurança, firmeza), estando ali seu pé direito e 

também a veste da Frida jovem, a colegial, em representação ao seu passado; do outro lado, 

seu pé esquerdo, que se encontra calçado em um pequeno barco a vela que, por sua vez, está 

posto ao mar (a vulnerabilidade, incerteza, fluidez que ninguém controla; poderia ser uma 

referência ao que ela deveria esperar do amor de Diego Rivera) de águas turvas, encontrando-

se, ali, desse mesmo lado, a Frida de tehuana, a mulher adulta, representando seu momento 

presente. Lágrimas caem dos seus olhos, mas seu rosto, seu olhar intenso e fixo em um 

espectador invisível, permanece inexpressivo. Ainda queremos chamar a atenção para mais 
                                                           
128 Traje típico usado pelas mulheres da região de Tehuantepec, estado de Oaxaca, México. 
129 Raquel Tibol (2005) acredita que Diego Rivera teria convencido Frida Kahlo a usar esse traje de mestiça, de 
indígena, vestimenta na qual a pintora aparece em vários de seus autorretratos e que a caracterizaria por toda a 
vida. Aqueles que a conheceram, a exemplo da citada autora, afirmam que era difícil imaginá-la sem seus 
vestidos tipicamente mexicanos, e que estes lhe caiam com soberana elegância. Mas eles seriam uma concessão 
apenas ao marido, uma espécie de laço e símbolo de união entre eles.   
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um aspecto simbólico que será bastante recorrente em muitos outros autorretratos da 

mexicana, e não apenas neste: Frida usará as feridas corporais para se referir às feridas 

psíquicas. Esta pintura, por sinal, remete-nos à letra de uma canção que expusemos no final 

do capítulo anterior: “cómo quieres que tan pronto olvide el mal que tú me has hecho, si 

cuando me toco el pecho, la herida me duele más. Entre el perdón y el olvido hay una 

distancia inmensa. Yo perdonaré la ofensa pero olvidarla, jamás”130. Do ponto de vista formal, 

o quadro encontra-se em um plano médio posto que, aqui, além da figura de Frida, outros 

elementos têm função especial na construção da mensagem. 

Embora juntos, como podemos perceber pelos escritos de Frida, a relação entre 

eles não estava em um bom momento. Talvez, depois da descoberta da primeira traição, isso 

nunca mais voltasse a acontecer ou fosse cada vez menos frequente.  

No ano de 1938, já em Nova Iorque para a realização de sua primeira exposição, 

Frida envia algumas cartas a Diego e também escreve uma peculiar anotação em seu diário. 

Nesses escritos, ela fala do seu imenso amor e da importância do muralista em sua vida. Diz 

sentir saudades dele, mas também lhe reclama a falta de notícias, ficando visível o desânimo e 

o desespero que isso lhe provocava, onde nada mais tinha valor, nem mesmo sua exposição, a 

não ser saber do amado. 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Diego Rivera  
 

Set 28, 1938 
 

Lindo, 
 
Hace veinte días ya que salí de México, y no recibido una sola carta tuya. La 

exposición se abre ya el martes, dentro de tres días y de todas las cosas que te preguntaba 

en mis cuatro cartas no sé ninguna respuesta. No sé qué pensar, si estás enfermo y no me 

lo quieren decir, si no estás en México y no has recibido mis cartas o si algo te pasa que 

nadie me quiere decir tampoco. Yo sé bien que a ti no te gusta escribir pero ya se me hace 

rarísimo que en veinte días ni un solo momento te hubieras acordado de mí, ni siquiera por 

el interés que tenías en exposición. Estoy con tal angustia que la gente me dice qué tengo 

porque me han de ver completamente triste. Por favor lindo mío, qué te cuesta escribir unas 

cuantas palabras para decirme cómo estás – ya no me quieres nada? Tú no te imaginas con 

                                                           
130 Tradução nossa: Como você quer que eu esqueça o mal que você me fez, se quando toco o peito, a ferida me 
dói ainda mais. Entre o perdão e o esquecimento há uma grande distância. Eu perdoarei a ofensa, mas esquecê-
la, jamais. 
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qué inquietud estoy, pues todo el mundo que nos escribe de México, mis hermanas etc sé 

que no estás enfermo, pero no les creo una sola palabra, lo que quiero es que tú me 

escribas. […]  

Pero créeme, no tengo ni la menor ilusión por la dicha exposición hasta que no 

sepa yo de ti. Por lo que más quieras, no seas malo, y escríbeme, no me engañes si estás 

enfermo o algo te pasa, porque me volvería loca de angustia si lo sé por otras gentes y tú 

me lo niegas. […] 

(Arquivo pessoal de Frida Kahlo) 

 

 

Meu menino – Da grande Ocultadora 

PARIS – Coyoacán D.F. 8 de dez. de 1938 N.Y131. 

 
São seis da manhã 
e os perus cantam, 
calor de ternura humana 
Solidão acompanhada – 
Jamais em toda a minha vida 
esquecerei a tua presença 
me recebeste quando eu estava despedaçada 
e me devolveste inteira e íntegra 
Nesta pequena terra 
para onde voltarei meu olhar? 
Tão imenso, tão profundo! 
O tempo não existe mais, 
a distância não existe mais. 
Existe só realidade. 
O que foi, foi para sempre! 
O que continua são as raízes 
visíveis que emergem 
transformadas em uma árvore 
eternamente frutífera 
Teus frutos já começam a ter aromas 
tuas flores já espalham cor 
crescendo com a alegria dos 
ventos e da flor e 
Nome de Diego. Nome de amor. 
Não deixes que sinta sede 
A árvore que tanto te ama. 
que guardou tua semente 

                                                           
131 Embora na anotação também apareça o nome Coyoacán (México), não se tem dúvida que Frida a tenha 
realmente escrito quando estava em Nova Iorque. Ao regressar ao México, ela teria colado esse trecho no seu 
diário. Foi nesse período que a artista teve um romance com Nickolas Muray. 
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como um tesouro 
que cristalizou tua vida 
às seis da manhã 
Tua Frida 
8 de dez. de 1938 
Idade 28 anos 
 
Não deixes que sinta sede 
a árvore para a qual és o sol, 
que guardou tua semente como um tesouro 
“Diego” é o nome do amor. 

(Anotações do diário, p. 253) 
 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Diego Rivera 
 
Nueva York. Diciembre 27. 1938 
 
Diego, niño mío, mi amor 
 

Estos últimos días he estado muy triste y preocupada por ti, será que el día 5 

salgo a Francia y ya se me hacen años los que no te he visto. Casi no duermo de pensar 

que pasarán todavía dos o tres meses sin poder estar cerca de ti. Tú sabes bien como te 

quiero pero ahora que no estás junto a mí se me hace muchos más pesado todo y he 

pensado hasta rajarme, si no fuera porque ya mis pinturas están allá y ya tengo comprado 

hasta el boleto. No te imaginas el esfuerzo que he tenido que hacer para no rajarme de este 

viaje pues a veces me pongo a pensar que realmente no vale la pena dejarte de ver dos 

meses más para irme a dar la gran aburrida con los Bretón y toda la raza de surrealistas que 

a lo mejor me caen como una patada. […] 

Por favor mi niño cuídate mucho, tú eres toda mi angustia y toda mi vida, no 

quiero que te enfermes, no sé ni que haría si estando lejos tú no estuvieras bien. No me 

engañes en nada y si por desgracia te enfermas o algo avíseme luego luego para 

regresarme volada. Yo no sé cómo explicarte la falta que me haces, sin ti me siento como 

vacía, como sin ánimo para nada, toda la gente me parece idiota y sin interés y todo cuanto 

hago y pienso está ligado contigo en tal forma que ya no es solamente cariño el que tengo 

por ti, sino eres la mitad de mi misma. No me olvides en estos meses que voy a estar lejos. 

Quiéreme aunque sea un poquito pues a nadie en mi vida he querido como a ti. […] 

Cuéntame por favor qué haces, qué pintas, si estás contento, si Lupe la cocinera 

te atiende bien. No dejes de bañarte seguido y de cuidarte tus ojitos, no salgas caliente del 

estudio, ni de los cines, come bien, diviértete mucho, que el general te lleve a los pueblos a 

pintar, que te consientan mucho. Tú lo mereces todo porque eres la gente más maravillosa 

que hay en ésta tierra. Yo no sé si tú pensarás que yo te digo eso porque te quiero, pero no, 
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es que veo más gente y conozco más raza y no hay nadie en la vida como tú, tan 

inteligente, con tanto interés por la vida y las cosas, con una sensibilidad tan grande para 

todo lo que vive y tiene algo de positivo. […] 

 (Arquivo pessoal da artista) 

 

 

Passados cinco anos da descoberta da primeira traição, a relação do casal 

alternava momentos de paz e de turbulência. As cartas a seguir e o autorretrato Las dos Fridas 

traduzem mais um momento de forte crise conjugal. Um acontecimento, em especial, 

marcaria ainda mais o ano de 1939. No dia 6 de novembro de 1939, Frida e Diego se separam 

novamente, embora, desta vez, legalizem a separação no tribunal de Coyoacán, após dez anos 

de união.  

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Diego Rivera 
 
Agosto 19 de 1939 
 
Mi niño, 
 
Hoy hace diez años que nos casamos, tú seguramente ni siquiera recordarás el día ni la 

fecha ni nada. Yo sé. Ahí le mando esas flores, y en casa un montón de besos y el mismo 

cariño de toda la vida. […] 

  Te adoro 

 Tu Frida. 

(Arquivo pessoal de Frida Kahlo) 

 

 

Um mês depois de completar dez anos do seu casamento, Frida envia a Diego a 

seguinte carta. 

 

Coyoacán, D.F. 27 de septiembre de 1939 
 
Diego, 
 

Confirmando nuestro acuerdo verbal de pedir divorcio legal en términos de libre 

consentimiento por ambas partes y en contestación a tu carta de ayer, estoy conforme en 

aceptar ésta decisión mutua que como tú dices es en bien de los dos, acordando disolver 
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nuestro matrimonio no habiendo régimen  de comunidad de bienes, estando los que 

poseemos bajo títulos de propiedad personal. 

No habiendo hijos en nuestro matrimonio considero serán suficientes éstas 

manifestaciones para lograr el fin que nos proponemos.  

Sin más quedo Atta. 

   Frida Kahlo 

(Arquivo pessoal de Frida Kahlo) 

 

 

A carta acima está datilografada conotando a formalidade do documento. No 

entanto, a assinatura pessoal de Frida se encontra no final da mesma. 

Duas semanas depois, Frida escreve a carta abaixo a Nickolas Muray, 

confirmando a ação de divórcio legal entre ela e Diego. Comenta ainda sobre a discussão que 

tiveram, mas também menciona que ainda ama o marido. Mas, um mês depois, escreve uma 

carta a Diego repleta de carinho e de muitas recomendações. Ambos nem parecem estar 

separados. Data também do ano de 1939, um dos autorretratos mais conhecidos da artista: Las 

dos Frida.  

 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Nickolas Muray (com quem teve 
um rápido envolvimento amoroso)132 

 
Coyoacán, 13 de octubre de 1939 
 
Querido Nick, 
 

No te pude escribir antes. Desde que te fuiste la situación con Diego empeoró y 

empeoró, hasta que llegó a su fin. Hace dos semanas solicitamos el divorcio. No hay 

palabras para describir lo que he sufrido. Tú sabes cuánto amo a Diego y comprenderás que 

estos problemas nunca desaparecerán de mi vida. Después de la última pelea que tuve con 

él (por teléfono), porque no lo veo desde hace casi un mes, me di cuenta de que 

abandonarme fue lo mejor para él. Me dijo las peores cosas que te puedas imaginar y los 

más asquerosos insultos que jamás hubiera esperado de él. No te puedo contar aquí todos 

                                                           
132 Apenas lembrar que Nickolas Muray (fotógrafo húngaro) e Frida Kahlo se conheceram no ano de 1931, no 
México, e se reencontraram algumas vezes, nos Estados Unidos e também na França. Segundo os biógrafos da 
artista, a relação entre eles teria durado vários anos, embora pouco se saiba sobre. Depois do divorcio com 
Diego, Frida teria viajado aos Estados Unidos e começado o envolvimento amoroso com o fotógrafo. 
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los detalles porque es imposible, pero algún día, cuando vengas a México, te podré explicar 

todo el asunto. […] 

Gracias Nickolasito por todo tu cariño, por haber soñado conmigo, por tus dulces 

pensamientos, por todo. Por favor perdóname por no responder pronto tus cartas, pero 

déjame decirte lindo que este periodo ha sido el peor de toda mi vida y me asombra que lo 

pueda aguantar. 

(TIBOL, 2007, p. 489) 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Diego Rivera 
 
Coyoacán, 17 de nov. 1939 
 

Diego, 
 
Están maravillosos los collares con las manitas, la flor y la cazuelita. No sé qué 

mandarte en cambio. Pensé en tu lápiz de oro que aquí guardo, pero quizá tú lo perderías y 

para mí es como si tuviera tus manos cerca de mí. De cosas mías, no tengo nada bonito, o 

que te diera gusto tener. Para el día de tu cumpleaños te daré algo en cambio de tu regalo. 

Quería decirte que me contaron que tú decías que te había yo robado todos tus 

libros, no es cierto, son tuyos, como todo lo que tengo, cuando los quieras, aquí están, yo te 

los guardé para darle lugar a los ídolos, pero nunca pensé robármelos.  

También sé que te quedas dormido muy tarde en la mesa del comedor, y quiero 

suplicarte que no lo hagas pues te hace mal salir caliente de tus ojos cuando despiertas. 

En las noches que te hace tanto frio, no dejes de ponerte tu sweter, y mándate 

hacer un traje nuevo de tela bonita y gruesa, pues ya no tienes ni qué ponerte. Ya te tengo 

muchas torundas y se las mandaré a Crucita para tus ojos. 

Come bien, pues me dijo el Dr. Eloesser que estás delgado. No comas mole de 

pato.  

[…] Cuídate siempre. No trabajes de noche con luz eléctrica.  

Cuídate bien. Manda a la mierda a toda la gente que no te dé alegría y haz 

exactamente lo que te pase por la cabeza, sobre todo ahora que ya no tienes la lata encima 

de una gente que te quiere de veras. Después de pensar y pensar sé que no hay nadie en el 

mundo como tú y mereces la única cosa que vale la pena, que no te frieguen.  

(Arquivo pessoal de Frida Kahlo) 
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As duas Fridas - 1939 

Óleo sobre tela 
173,5 x 173 cm 

Museu de Arte Moderna 
Cidade do México, México 
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Logo de início, o título do autorretrato, As duas Fridas, já nos indica um claro 

exemplo de indexicalidade interna, o que se repetirá em muitas outras telas da artista. Neste 

quadro, assim como no anterior, o coração da mexicana aparece exposto para novamente 

remeter à sua dor amorosa. Aqui, são dois os corações com diferentes aspectos, indicando 

sensações e sentimentos distintos, como as duas últimas cartas sinalizam. Além dos corações, 

outros elementos aludem ao sofrimento na relação da pintora com o marido, que culminou 

com o divórcio. Na tela, veem-se duas Fridas: a da direita, em traje típico mexicano, coração 

intacto, amada e respeitada por Diego; a da esquerda, uma Frida mais europeizada, usando um 

vestido branco estilo vitoriano, coração partido, é a que sofre terrivelmente o mau de amor. 

Estaria ela fazendo uma associação com sua dupla origem (mãe mexicana mestiça, metade 

índia e metade espanhola, e pai alemão e judeu imigrante)? Este quadro, em alguns pequenos 

detalhes, muito se assemelha ao anteriormente exposto. Assim como antes, uma das Fridas 

aparece vestida em traje típico de tehuana. A saia, inclusive, parece ser a mesma do 

autorretrato anterior, pintado dois anos antes, cuja análise nos permitiu afirmar que o traje de 

tehuana era uma espécie de galanteio que ela fazia ao marido. Aqui, a afirmação pode ser 

comprovada com a imagem de Frida trazendo em sua mão esquerda uma foto miniatura de 

Diego quando pequeno. Da fotografia sai uma veia, por onde corre o fluxo sanguíneo que 

interliga ambos os corações e é estancado por uma pinça cirúrgica nas mãos da Frida da 

esquerda, muito embora este siga gotejando e manchando sua saia. Uma vez que nesta tese 

focalizamos a tradução entre diferentes linguagens, é interessante acrescentar a propósito das 

imagens, um poema de Elías Nandino (1900-1993) que Frida copiou em seu diário como uma 

espécie de declaração de amor a Diego: “mi sangre es el milagro que viaja por las venas del 

aire, de mi corazón al tuyo”. O fim da relação entre eles e o corte do vínculo emocional 

(associado ao ato de estancar o sangue) está muito bem representado nesta tela. Note-se, 

ainda, que algumas das flores vermelhas na barra da saia branca também se transformam em 

manchas de sangue. O pior momento de toda sua vida, como Frida o descreve nas cartas, 

também se encontra traduzido em seu entorno por meio de algumas qualidades sígnicas, a 

exemplo do céu acinzentado de tormenta, em tons de branco e negro, detrás dela, e também 

no ambiente semivazio, indicando a solidão do momento presente133.  

Um ano depois, tudo parecia seguir como antes. A crise matrimonial persistia e as 

telas, uma vez mais, traduziriam os sentimentos da artista. 

                                                           
133 Embora Frida tenha escrito no seu diário que o autorretrato As duas Fridas surgiu da lembrança de uma 
amiga imaginaria de sua infância, há outra informação que parece fazer mais sentido, e as cartas expostas podem 
ser usadas para atestar essa outra informação. Ela teria dito, certa vez, a uma amiga, que registrou no quadro sua 
infelicidade ao estar separada de Diego.  
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� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Nickolas Muray 

 
Enero de 1940 
 
Nick querido, 

[…] 

Me siento miserable. Cada día peor y peor. Sin embargo estoy trabajando. Pero 

a pesar de eso ahora no sé cómo ni por qué. […] No veo a nadie. Paso casi todos los días 

en mi casa. ¡Diego vino el otro día a tratar de convencerme de que nadie en el mundo es 

como yo! Pura mierda, lindo. No puedo perdonarlo, y eso es todo.  

Tu chamaca mexicana 

(TIBOL, 2007, p. 494) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesa ferida - 1940 

Óleo sobre tela 
122 x 244 cm 

Paradeiro desconhecido 
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A ferida permanecia aberta, é o que nos indicam vários elementos presentes no 

autorretrato. A dor resultante da traição e da separação ainda a consumia, não resta dúvida. 

Nesta tela, que remete à Última Ceia, a artista está no centro de uma mesa de onde goteja 

sangue e que se encontra apoiada sobre pernas e pés humanos. O sangue mancha o chão e a 

saia de tehuana de Frida, a mesma do quadro As duas Fridas. Ela está no centro, como se 

fosse Jesus Cristo, e tem ao seu lado a figura de Diego, como Judas (o traidor) feito de papel 

machê, abraçando-a, ao tempo em que também a engana.  

Frida, a essa altura, já tinha pleno conhecimento das traições do marido. Com o 

tempo, passou a falar dos episódios de modo quase natural, como na seguinte carta que 

escreve para uma amiga, no ano de 1938. Quanto a Diego, ao falar das razões do divórcio, 

este teria admitido ser vítima de seus próprios instintos e sua necessidade de liberdade para 

ficar com a mulher que o atraísse. 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Ella Wolfe 
 
1938 
 

Diego elogia todas as moças bonitas e, às vezes... desaparece com algumas 

cidadãs que chegam inesperadamente, a pretexto de estar indo “mostrar-lhes” seus 

afrescos. Leva-as para longe por um ou dois dias, para lhes mostrar paisagens diferentes... 

 (ZAMORA, 2011, p. 85).  

 

 

Completando a análise do quadro A mesa ferida, a presença de determinados 

elementos, a exemplo dos dois sobrinhos de Frida (filhos de sua irmã Cristina) e do seu veado 

Granizo, reconstrói um ambiente familiar.  

No entanto, o desgosto de Frida parecia insuperável. Em outra carta, datada do 

mesmo ano, ela escreve a outra amiga. O assunto ainda era o mesmo: os males provocados 

por Diego e seu amor por ele. 
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� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Dolores del Río 
 

Coyoacán. Marzo 1940 
 
Dolores linda, 

[...] 

Diego me habla por teléfono de vez en cuando y nos vemos poco. Me ha hecho 

sufrir tanto que no puedo perdonarlo fácilmente, pero todavía lo quiero más que a mi vida, él 

lo sabe bien y por eso se encaja, ya sabes que es como un niño malcriado. 

(TIBOL, 2007, p. 273) 

 

Apesar de toda dor e sofrimento causados por Diego, o amor que Frida sentia por 

ele parecia não diminuir com o passar do tempo. Ao contrario, ela demonstrava ser este ainda 

maior, e por esta mesma razão, a infidelidade ainda a incomodava tanto. Seria esse 

comportamento o prenúncio do que muitos críticos e estudiosos da artista chamaram de uma 

obsessão pelo amado?  

Também do ano de 1940 é o autorretrato seguinte. Vale ressaltar que neste 

período Frida e Diego ainda se encontravam separados e já haviam decorrido seis anos da 

descoberta da primeira traição.  
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Autorretrato com cabelo curto - 1940 

Óleo sobre tela 
40 x 28 cm 

Museu de Arte Moderna  
Nova Iorque, EUA 

 



202 

 

       Em oposição às vestes femininas, muitas das quais bastante coloridas, 

especialmente as de tehuana, Frida aparece vestida em traje tipicamente masculino (camisas e 

calça bem folgadas e de cor escura que, pelo tamanho, até parecem ser de Diego), cabelos 

novamente curtos e penteados para trás como os de um homem. Ao seu redor, estão 

espalhadas as mechas do cabelo recém-cortado por uma tesoura, objeto que martirizou sua 

feminilidade e emblema do seu sacrifício e de sua automutilação. Curioso é que essas mechas 

parecem ter vida própria. Algumas estão no ar como se estivessem voando, outras 

curiosamente enroladas à cadeira em que Frida se encontra sentada. Seu único traço de 

feminilidade está nos brincos. Mais uma vez ela se pinta em um espaço bastante amplo e 

vazio, conotando seu sentimento de solidão. O autorretrato ainda traz um pequeno trecho de 

uma canção: mira que si te quise, fue por el pelo, ahora que estás pelona, ya no te quiero134, 

numa provável menção a umas das razões pelas quais ela acreditava que Diego a queria. Em 

meio à frieza do ambiente sugerida pelas cores, destaca-se o amarelo da cadeira. Estaria ela 

fazendo referência à loucura desse seu ato? O quadro, apesar de trazer poucos símbolos, 

sobretudo se comparado a outros autorretratos, mais uma vez traduz a desilusão e a decepção 

de Frida. 

O autorretrato seguinte, pintado neste mesmo ano de 1940, também pode ser 

inserido na lista dos que traduzem a dor diante da traição e da conseqüente separação do casal 

Rivera, como eles ficaram conhecidos. Mas, antes de apresentá-lo, julgamos necessária a 

reprodução da carta seguinte, mais um testemunho do tortuoso momento vivido pela pintora. 

Como se trata de uma das mais extensas cartas por ela escrita (aproximadamente 12 páginas), 

e diante da diversidade de temas abordados, acreditamos que ela pode servir como texto de 

partida para a análise de vários autorretratos. Se uma única carta pudesse resumir o que foi a 

vida de Frida Kahlo, acreditamos ser esta, escrita em julho de 1940, onde artista fala tanto de 

sua vida quanto de sua arte135.  Colocamos em negrito alguns dos temas abordados. 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Diego Rivera 
 
Coyoacán, Julio 10 de 1940.  
 
A DOR FÍSICA - [...] En realidad me siento enteramente igual que cuando lo fui a ver, 

completamente jodida, agotada, he bajado cinco kilos en éstos dos meses, no tengo nadita 

                                                           
134 Tradução nossa: olha que se eu te quis, foi pelo cabelo, agora que você está careca, já não te quero. 
135 Não encontramos nas obras escritas sobre a artista, que consta nas nossas referências, a publicação desta 
carta. Nem mesmo nas duas edições de um dos livros mais importantes sobre a correspondência da pintora, 
tantas vezes mencionado nesta pesquisa, o Escrituras de Frida Kahlo, de Raquel Tibol. 
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de hambre, no duermo, y todo el día tengo ganas de chillar y de desaparecer ya de plano de 

éste pinche planeta. SEU AMOR INCONDICIONAL POR DIEGO RIVERA - Desde que te 

fuiste todo se me ha puesto color de piano. He sufrido tanto, que nadie, ni tú puede 

imaginárselo. Todas las cosas, todas, la vida entera, desde una hoja de árbol hasta una 

montaña, todos los momentos, todos los colores, todas las formas, están ligadas a ti. Eres 

tú, en realidad, lo único que existe. Ahora mucho más que nunca porque me dejaste. Te 

quiero mucho más que a mi propia vida, pero con un sentimiento y una tristeza que ningún 

maldito médico ni todas las inyecciones del mundo me pueden curar. A DOR MORAL POR 

DESCOBRIR-SE TRAÍDA, ENGANADA E ABANDONADA - Te caché hartas cartas de 

viejas entre tus papeles, y sé que no tengo ya derecho a decirte nada, pero con todas esas 

cartas me aumentó el sentimiento de que siempre me has engañado, siempre, desde 

cuando te conocí, de que siempre fue cierto lo que yo pensé de ciertas cabronas que ni 

quiero nombrar. Que hasta el último momento, trataste de decirme mentiras nada más de 

puritita lástima, para que sufriera menos, pero que en realidad, lo que me llegaste a querer, 

fue nada más porque sentías que yo te adoraba, y todavía lo sientes y lo sabes, por eso, 

como recompensa, me dejaste de guardiana del tresor del Montezuma, pero yo, como 

gente, como mujer, nunca conté en tu vida. De otra manera, cómo pudiste dejarme? Te 

acuerdas que yo siempre te pedí que nunca me dejaras solita? Yo sabía que no podría 

resistir mucho. Tú sabes lo que es para mí ver tus cosas, cerca, y no verte a ti. Vivo como 

un perro, uno de esos perros lambiscones y con cara de pendejos, tú ya te imaginas qué 

clase de perros, sangrón y roñoso, medios cojos y jodidos. Así me siento ahora. Además, en 

todo me ha ido de la vil chingada. SUA OBRA E SUAS DORES - Ya recibí una carta muy 

“amable” de la Guggenheim, diciéndome que “niguas”. Por lo que he leído y oído de la 

exposición en el Museo Moderno, mi pintura cayó “gorda”, los comentarios son que es 

demasiado “sangrienta” y triste, yo no sé qué carajos quiere la gente que pinte una imbécil 

como yo con un carácter amargado y sangrón. Nickolas Muray me adelantó unos dólares 

para que le mandara yo pintura, pero me dice en su última carta que no pinte yo cosas tan 

tétricas y personales, pélvicas, corazones, etc. ¿Qué demonios querrá que  pinte? Ángeles y 

Serafines tocando el violín? […] Que les puede interesar en mis cuadros, ni el contenido, ni 

la pintura misma, ni un demonio, no creo que sean tan imbéciles de preocuparse en éstos 

momentos por tener en sus casas ese tipo de cosas, personales y según ellos “morbosas”. 

En realidad tienen razón sobrada. Qué chingada les importa si yo tengo el complejo de la 

cojera, o si estoy enamorada de ti, o si me imagino tener bosques inmensos sobre la piel? 

Quien va a soltar dólares a cambio de pintura semejante? […] DESÂNIMO DIANTE DOS 

SÉRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE - Tú me dices siempre, trabaja mucho, trabaja mucho, 

ojalá y pudiera, te juro que no haría otra cosa, pero es que en estos momentos, cuando 

menos, no sé hacerlo, no puedo, no por huevones, sino porque me patina el cerebro, no se 
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me ocurre nada, estoy enferma de una enfermedad que seguramente sólo les da a los 

débiles y a los pendejos, estoy como vacía, hecha una imbécil, me canso de todo, me irrito 

de todo, de pendejadas, las cosas a que a todo el mundo le parecen las más naturales, 

crecen y crecen en mi cabeza hasta atormentarme, no pienso en nada más que en la forma 

de “pelar gallo” lo más rápidamente posible, porque pienso que no serví ni sirvo para nada. 

Nunca me había sentido tan inmensamente sola, tan estúpidamente sola. Cómo puedo 

trabajar así? Qué puedo pintar que no sea mierda pura.  Yo quisiera que me creyera, que 

trataras de ver porqué no puedo tener ambición ninguna, que no pensaras que abuso de la 

idea misma de estar enferma, es que realmente me siento como un cabrón hilacho viejo. A 

OBSESSÃO E A DEPENDÊNCIA DO AMOR DE DIEGO - Te ruego, te pido por lo que tú 

más quieras, que cuando tengas tiempo, cuando no te cueste mucho trabajo, me digas 

cómo estás, yo quiero que estés tú contento, que te cuides, que trabajes a gusto, que haya 

alguien siempre cerca de ti que tú quieras aunque sea tantito para que te cuide, que nunca 

te sientas solo, porque es verdaderamente del carajo, y que te acuerdes de repente, a 

ratitos, que te adoro. Así es que ya puedes darte una ligera idea de por qué va a ser muy 

difícil que logre hacer la exposición. De ir a New York, ya ni siquiera entre en el programa, 

pues no tendré ni fierro ni ganas. Siento un asco especial de ir a ver a la misma raza, pero 

en condiciones muy jodidas, no quiero que nadie me pobree, ni me tenga lástima, llevará la 

chingada sola, en la misma forma en que me ponía yo las borracheras, sin necesidad de 

que haya gente que se “conduela” de la mierda que trae uno dentro. Además desde el lío 

que tuviste con Irene, menos ganas tengo de ir. DE NOVO, AS TRAIÇÕES - Te mando aquí 

un recorte de Excelsior, donde dicen que te vas a casar con Irene. Debe ser el mero tipo que 

te gusta. Yo afortunadamente no la conocí y no puedo decir nada, tú sabrás porque lo haces 

si es cierta la noticia, lo único que no me explico es la sarta de lanas que me viniste a contar 

negando absolutamente que estabas metido con ella. Encontré unos papelitos que prueban 

todo lo contrario. Además no tenías ninguna necesidad de tratar de tomarme el pelo. Ni era 

la primera vez, ni creo que será la última que tengas enredos amorosos con esa clase de 

“vírgenes”. Otra de las cosas más asquerosas en todo el asunto fue que en lugar de decirme 

claramente de qué se trataba, apareció siempre como tu “salvadora nocturna”. En fin miles 

de detalles que no prueban sino la misma cosa. Engañarme, y lo más  curioso, ya sin razón 

ninguna. […] A RESIGNAÇÃO - Tú y yo podemos ser realmente amigos, y verás cómo es 

mucho más fácil no mentir. Siquiera eso deberías darme, el gusto de saber que ya no dice 

tantas lanas como antes, y sobre todo a mí. Quiere hacer el trato? Cuéntame de tu trabajo, 

de lo que haces, de a quien ves, a quien quieres, todo. Platícame qué te parece el 

borchincho en las Europas, y como ves la cosa en gringolandia. Sé bueno conmigo y cuanto 

menos escríbeme una vez al mes. También te suplico que mis cartas, no las dejes rodando 

por ahí, rómpelas o tíralas a la basura, pero no quisiera que las anduvieran trayendo otras 
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viejas. La última carta que yo te llevé a tu casa, la que me pediste antes de irte, se perdió, 

no sé quien la tendrá y se estará riendo con ella. Todas las otras, las he recogido de todas 

partes, de las bolsas de tus sacos, de los cajones, de los rincones, estaban juntas con las 

cartas y recados de las otras, y me llevaré ese sentimiento al hoyo, ni siquiera eso pude 

lograr, el respeto más insignificante.  

(Arquivo pessoal da artista) 
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Autorretrato com colar de espinhos - 1940 

Óleo sobre tela 
63,5 x 49,5 cm 

Harry Ransom Humanities Research 
Center Art Collection 

Universidade do Texas – Austin, Texas, 
EUA 



207 

 

Neste quadro, Autorretrato com colar de espinhos, da mesma década de 1940, é 

possível observar a retomada às referências religiosas: o colar de espinhos com galhos 

quebrados e pontas afiladas fere-lhe o pescoço, de onde escorrem algumas gotas de sangue. 

Frida se apresenta, pois, como um mártir Cristiano136. Preso ao colar está um colibri morto. 

Segundo Herrera (2005), na tradição popular mexicana, que Frida sempre demonstrou ter 

plenos conhecimentos, os colibris mortos eram usados como amuletos de sorte no amor. Já 

para Teresa del Conde  (2002) o colibri é tanto um fetiche amoroso quanto símbolo da morte. 

Na tela, em lugar dos espaços amplos e vazios como em quadros anteriores, uma floresta a 

rodeia com grandes folhas de diferentes tons. Amante das plantas e da natureza em geral, 

Frida as reproduz aqui, da mesma forma que também as trouxe para o ambiente externo da 

Casa Azul, onde morou com Diego. A maioria das folhas vistas no quadro tem a mesma cor 

que a artista associou, na sua tabela de cores, à tristeza. Frida já não aparece tão solitária. Faz-

se acompanhar de seus animais de estimação – um gato preto com ar ameaçador e do macaco 

Caimito de Guayabal, que brinca displicentemente com seu colar de espinho. O fruidor da tela 

pode ter a sensação de que o macaco, ao brincar tranquilamente com o colar de espinhos, 

possa, involuntariamente, estar machucando Frida. Seria esta uma referência ao que fazia 

Diego com seu amor?  

Após a separação (1939) até a reconciliação (final de 1940), Frida passou a se 

retratar com o pescoço aprisionado com fitas, colares de espinhos e veias, como podemos 

observar nas telas Autorretrato com macaco (1940), Autorretrato para Sigmund Firestone 

(1940), além dos outros quadros já expostos. Estes signos podem ser considerados 

representativos da sua dor e angústia, assim como o cabelo curto busca diretamente atingir e 

desafiar Diego. Dessa forma, podemos afirmar que em sua obra a pintora estabelece vários 

símbolos para expressar amor e dor, como continuaremos a observar ao longo de todo este 

capítulo. 

Os golpes recebidos, além dos sofrimentos físicos impostos pelos constantes 

problemas de saúde, a fizeram encontrar refúgio no álcool. Ainda assim, Frida mantinha sua 

dedicação à pintura. Paradoxalmente, esse foi um dos períodos de maior produção artística137 

                                                           
136 Ainda que, segundo seus biógrafos, Frida Kahlo tivesse abandonado o catolicismo quando tinha 
aproximadamente vinte e um anos, nele teria continuado submergida e por essa razão algumas de suas pinturas 
também apresentariam um caráter religioso, sobretudo quando ela se pintava como um mártir que suportava tudo 
para além da dor. Para Hayden Herrera (2005) foi através do catolicismo espanhol chegado a México, e que 
tinha como característica a criação de imagens tão reais que chegavam a dar calafrios, deixando os índios 
pasmos, sendo estes facilmente convertidos, que Frida herdou a mesma combinação de dor e realismo também 
atraindo, dessa forma, os devotos de sua causa. 
137 Os anos compreendidos entre 1939 e 1941 foram considerados como os de sua maior produção artística. 
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(fato que pode ser comprovado através da galeria com seus autorretratos), sem mencionar os 

outros tipos de retratos pintados. 

Em 1940, decorrido quase um ano da separação, o casal se reconcilia e aos 8 de 

dezembro, quando Diego completava cinquenta e quatro anos, eles voltam a se casar em São 

Francisco. Na ocasião, fazem um pacto para eliminar os mal entendidos, os ciúmes e as 

discussões por vezes violentas138. Em carta deste mesmo ano, Leo Eloesser questiona Frida  

sobre sua decisão. Em outra missiva escrita por Frida a Diego, ela deixa claro que aceitaria 

seus relacionamentos extraconjugais, caso ele aceitasse voltar a viver com ela. 

  

� (Trecho de) – Carta escrita por Leo Eloesser a Frida Kahlo 
 
1940 
 
Diego te quiere mucho, y tú a él. También es cierto, y tú lo sabes mejor que yo, que tiene 

dos grandes amores aparte de ti: 1) la pintura y 2) las mujeres en general. Nunca ha sido 

monógamo ni lo será jamás, aunque esta virtud de cualquier forma es imbécil y va en contra 

de los impulsos biológicos. Reflexiona con base en esto, Frida. ¿Qué es lo que quieres 

hacer? 

(HERRERA, 2005, p. 153) 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Diego Rivera 
 
Mayo 1940 
 

Diego, mi niño. 
 
A pesar de todo lo que me dijiste anoche, a pesar de todo lo que tú puedas 

pensar, te adoro y te querré hasta el último día que ahueque de esta tierra.  

La prueba de que tú me quieres es que me regalas el tresor del Montezuma. Yo 

no tengo “fierros” para comprarte ningún tresor. Si los tuviera, te daría todos los tresores del 

mundo y no sería sino una prueba pobre de cómo te quiero. Ningún tesoro ni belleza 

existirían para mí si tú no existieras. ¡Ahí está el detalle! .. de mi parte. 

No te enojes con tus amigas. Siempre te gustará que te besen muchachas 

bonitas. Te aseguro que en éste momento, después de haber descansado un poco, ya 

estarás de mejor humor y verás con gusto a Paulette e a Irene. Esas gentes, algunas cosas, 

y borchinchos activos u orales que traten del tronadizo de cohetería, o de la chingazón 
                                                           
138 Frida costumava usar as seguintes expressões para fazer referências às constantes brigas que tinha com o 
marido: “discussões riverescas” e “discussões no estilo Rivera” - (tradução nossa).  
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general de los pendejos, siempre te harán bien. Además, un pajarito me dijo que el cuadro 

que estás haciendo es el más maravilloso de todos los que has pintado. Así que no estés 

triste. Me voy a atrever a decirte una cosa (que se quede entre tú y yo nada más). Si alguna 

vez quisieras volver a vivir conmigo, ya nunca más “espantaré” a ninguna muchacha. 

Aceptaré que tengas de la vida todo lo que más te guste. Desde muchachas bonitas hasta 

trompudas a montones, alimañas de todas clases, sin encelarme porque las acaricias, 

visitas nocturnas so pretexto de mitines monstruos importantes – todo – Pero no a cambio 

del TRESOR DEL MONTEZUMA, sino del tesoro de sentirte cerca y verte vivir. 

      Frida. 

(Arquivo pessoal da artista) 

 

Nem mesmo as traições, o tempo, conseguiram fazer com que o sentimento de 

amor, dependência ou mesmo obsessão diminuísse de intensidade ou morresse. 

 
Diego: 
Nada se compara às tuas mãos 
e nada é igual ao ouro-verde dos teus olhos. 
Meu corpo se enche de ti por dias e dias.  
és o espelho da noite. a luz violenta do relâmpago.  
a umidade da terra.  
O côncavo das tuas axilas é o meu refúgio.  
as pontas dos meus dedos tocam seu sangue.  
Toda minha alegria é sentir a vida brotar de tua fonte –  
flor que a minha guarda para encher todos 
os caminhos dos meus nervos que são os teus.  

(Anotação do diário, p. 200) 
 

 

Depois da reconciliação, a referência clara e direta das traições do marido 

deixariam de ser o tema principal dos autorretratos da pintora. Já não vemos com a mesma 

frequência corações partidos e sangrando, cabelos curtos, trajes masculinizados, entre outros 

símbolos que traduziam sua decepção amorosa. Apenas as lágrimas ainda fariam parte de 

algumas de suas telas, mas estas também podem ser atribuídas à sua dor física. Frida Kahlo 

agora pintaria Diego junto a ela, como veremos adiante. As próximas cartas e os novos 

autorretratos apontam para a retomada da relação do casal e os sentimentos de Frida a partir 

de então. 
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� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Sigmund Firestone 
 

Nueva York, noviembre 1, 1940 

 

[…] Regresaré a San Francisco y me volveré a casar con Diego. (él quiere hacerlo así 

porque dice amarme más que a ninguna otra mujer). Estoy muy feliz. […] 

(TIBOL, 2007, p. 502) 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Diego Rivera 
 
San Francisco, noviembre de 1940 

 
Diego, mi amor, 

No se te olvide que en cuanto acabes el fresco nos juntaremos ya para siempre, 

sin pleitos ni nada, solamente para querernos mucho. 

No te portes mal y haz todo lo que Emmy Lou te diga.  

Te adoro más que nunca. Tu niña 

(TIBOL, 2007, p. 294) 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo ao Dr. Leo Eloesser 
 
Julio de 1941 

 
El recasamiento funciona bien. Poca cantidad de pleitos, mayor entendimiento 

mutuo, y de mi parte menos investigaciones de tipo molón, respecto a las otras damas que 

de repente ocupan un lugar preponderante en su corazón. Así es que tú  podrás comprender 

que por fin ya supe que la vida es así y lo demás es pan pintado (nada más que una ilusión). 

Si me sintiera yo mejor de salud, se podría decir que estoy feliz, pero eso de sentirme tan 

fregada desde la cabeza hasta las patas trastorna el cerebro y me hace pasar ratos 

amargos. 

(Arquivo pessoal da artista) 
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Autorretrato com trança - 1941 

Óleo sobre fibra dura 
51 x 38,7 cm 

Coleção de Jacques e Natasha Gelman 
Cidade do México - México 
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O Autorretrato com trança foi o primeiro pintado por Frida após a reconciliação. 

Como dissemos anteriormente, agora já não se vê uma Frida ressentida. Ao contrário, a vemos 

com um exótico penteado, adornado com uma destacada fita colorida, exalando feminilidade 

e sensualidade através do colo desnudo, apenas recoberto por folhas. Vale observar que as 

folhas se diferem de todas as outras que ela já havia pintado: são grandes, parecem selvagens 

e as bordas são dentadas, e os grossos talos envolvem Frida pelos ombros como se fossem 

atacá-la. A tela pode ser considerada tradução da carta anterior, escrita em julho de 1941, 

onde se lê que, apesar de estar se reconciliando com o marido, ela não tinha grandes ilusões 

de que tudo voltaria a ser perfeito. O pesado colar que ela traz ao pescoço, mais parecendo 

aprisioná-la que enfeitá-la, poderia comprovar a afirmação. Por fim, as cores em tom pastel 

dispostas na tela parecem ressaltar seu estado de tranqüilidade e resignação. Quanto às folhas 

e o tom de verde que Frida nelas emprega também faz referência ao seu péssimo estado físico, 

às dores na coluna, que impediam sua plena felicidade. Este é um dos autorretratos em que os 

signos se apresentam de maneira mais sugestiva.  

Até esse momento, Frida ainda não havia pintado seu amado Diego em nenhum 

dos seus autorretratos. O quadro seguinte seria o primeiro em que ela o faria.   
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Óleo sobre fibra dura 
76 x 61 cm 

Coleção de Jacques e Natasha Gelman 
Cidade do México - México 

 

Autorretrato como Tehuana - 1943 
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Este autorretrato harmoniosamente pintado, sobretudo no que se refere às cores de 

um tom mais suave (diferentemente do que estamos acostumados a ver em outras telas da 

pintora) marca a nova fase no seu relacionamento com Diego Rivera. E para coroá-la, nada 

como retratar-se da forma como ele mais gostava: com um lindo adorno para a cabeça139, 

parte do traje de Tehuana. O grande detalhe deste quadro está na figura do amado em sua 

testa, indicando, como ela mesma escreve em várias cartas, que ele nunca saía de seus 

pensamentos e, por essa mesma razão, o quadro também passou a ser conhecido com os 

títulos de Diego em meus pensamentos ou Pensando em Diego. Mas, reparemos num outro 

detalhe da tela. A partir da análise de determinados quali-signos e seus aspectos icônicos 

percebemos que fios brancos (saídos do traje de Tehuana) e negros (surgidos das folhas que 

compõem o arranjo do cabelo) se entrelaçam parecendo formar uma teia de aranha. Nela, 

Frida seria a aranha fêmea que deseja prender o seu macho, tendo-o, dessa forma, apenas para 

si.  

 

Ninguém jamais saberá o quanto amo 
Diego. Não quero que nada posa feri-lo, que nada o perturbe 
ou lhe roube a energia de que necessita 
para viver – 
Viver como quiser. 
Pintando, vendo, 
Amando, comendo, dormindo, 
sentindo-se só, sentindo-se 
acompanhado – mas não gostaria nunca 
de vê-lo triste. 
E se eu tivesse saúde 
gostaria de dar-lhe toda 
se eu tivesse juventude 
ele poderia levá-la por inteiro 
eu não sou apenas sua 
 – mãe – 
                                              (Anotações do diário, p. 219) 

 

Um ano depois, em 1944, quando do décimo quinto aniversário de seu casamento 

com Diego, Frida pinta o autorretrato seguinte com o objetivo de presentear o marido. 

Segundo uma de suas biógrafas, Hayden Herrera (2005), o retrato foi pintado no momento em 

que o casal se encontrava novamente separado. O quadro nos remete de imediato a uma frase 

                                                           
139 Adorno cerimonial proveniente de um tecido especial feito a partir da urdidura da crina de cavalo. Diz-se que 
o mesmo teria sido encontrado no baú de uma mulher que se perdeu em um naufrágio. Sem muita certeza, os 
nativos de Tehuantepec acreditavam que o mesmo deveria ser usado na cabeça.  
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escrita pela artista em carta destinada a Rivera, em dezembro de 1938, quando ela se 

encontrava em Nova Iorque para realização de sua exposição. Aqui a reproduzimos, uma vez 

mais: “yo no sé cómo explicarte la falta que me haces, sin ti me siento como vacía, como sin 

ánimo para nada, toda la gente me parece idiota y sin interés y todo cuanto hago y pienso 

está ligado contigo en tal forma que ya no es solamente cariño el que tengo por ti, sino eres 

la mitad de mi misma” (grifo nosso).  

E que signos ela usaria para traduzir esse sentimento? A resposta, certamente, está 

no autorretrato a seguir. 
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Diego e Frida 1929-1944 
1944 

Óleo sobre fibra dura 
13 x 8 cm 

Coleção de Maria Felix 
Cidade do México, México 
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No autorretrato, a metade de Frida está fundida na outra metade de Diego, criando 

uma só cabeça, uma só identidade. Mas seus rostos não se encontram muito bem alinhados, 

não há uma perfeita simetria entre eles, o que pode indicar uma possível instabilidade e 

incompatibilidade da união, tal qual o sol e a lua, a concha de caracol e a concha de vieira, e 

embora sejam estes, respectivamente, dois astros e dois moluscos, assim como ela e o marido 

eram dois artistas. A tela, pintada em forte tom de vermelho, traz o casal preso por meio de 

um colar feito por um grosso ramo de planta de galhos já bastante secos, totalmente desnudos 

e bastante pontiagudos. O mesmo também se nota nas chispas emitidas pelo sol que parecem 

prestes a ferir, impossibilitando ainda mais a sua união com a lua. Podemos dizer que a tela 

traduz a impossibilidade de união duradoura do casal Frida Kahlo e Diego Rivera. 

Um ano depois, quando do aniversário de cinquenta e nove anos de Diego, Frida 

lhe envia a seguinte nota de parabéns. Também expomos, a seguir, outra carta do ano de 

1947. Ambas mostram as constantes renovações de votos de amor eterno da mexicana pelo 

muralista. 

 

� Congratulación para Diego Rivera escrita por Frida Kahlo 
 
8 de diciembre 1945 
 
Diego, niño mío, mi amor, 
 
Tú sabes qué regalos te daría, no solamente hoy sino toda la vida, pero este año tuve la 

mala suerte de no poder darte nada hecho por mis manos, ni poder comprarte nada que 

realmente te gustara. Te ofrezco todo lo que es mío y tengo desde siempre, mi cariño, que 

nace y vive toda las horas, solamente porque tú existes y lo recibes. 

Tu niña 

Fisita 

(tu antigua ocultadora) 

(TIBOL, 2007, p. 353) 

 

Lunes 21 de abril de 1947. Coyoacán 
 
Niño de mis ojos, mi amor: 
 

Me habló Emmita por teléfono y estoy tranquila porque dice que estás mucho 

mejor, que tienes un cuarto rete “suave” donde pintas todo el día, y que te ve de ánimo 

mucho más tranquilo y, en general, contento. Yo te extraño tanto que no te lo puedo ni 
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explicar, pero lo único que quiero es que te alivies para que pronto vuelvas a vivir conmigo y 

con el señor Xólotl y la señora Xolotzin. Hasta que ya te tenga cerca de mí volveré a ser yo. 

Me he sentido regular pero no peor; me canso como siempre, pero ya vendrán 

los días en que tú y yo volvamos a estar enteramente bien; tú no te preocupes por nada sino 

por tu salud que es lo único que vale la pena. […] 

(TIBOL, 2007, p. 385) 

 

Ainda assim, em 1949, Frida toma conhecimento de mais uma traição por parte do 

marido, fato que voltaria a abalar profundamente a relação entre eles. Desta vez, o caso era 

com a atriz e também amiga íntima de Frida, María Félix, o que quase fez com que Diego se 

separasse de novo da pintora, para se casar com a atriz. Em carta de 1 de janeiro de 1950, seu 

médico e amigos, o Dr. Leo Eloesser, escreve a Frida a seguinte carta, falando de suas 

impressões sobre a nova amante de Diego. 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Leo Eloesser a Frida Kahlo 
 
New York, February 1st, 1950 
 

Querida y linda Frieda: 
 

Acabo, por mis pecados, de volverme del cine. Por feos que sean, me los he 

absuelto. Vi una película que se llama China poblana y me fui para ver la famosa María Félix 

de tanto hablar. Me contuve por 20 minutos y entonces no la aguanté más y me salí. ¡Qué 

belleza de mujer! ¡Qué facciones más perfectas y regulares! Hasta que quisiera ver uno en 

ella una verruguita, un lunarcito: algo que no fuera tan rete perfecto. ¡Qué colmo de 

imbecilidad! Qué película más hija de Hollywood y una cajeta de Celaya. Como a un chico 

en una fábrica de dulces, me agarró una náusea insoportable y me salí. ¡Consuélate! […] 

 

(In: Querido Doctorcito, p. 234) 

 

O autorretrato Diego e Eu (1949) traduz o que foi para Frida essa nova descoberta. 

Mas, antes de analisarmos o quadro, voltemos o tempo em um ano, quando Frida ainda 

demonstrava, através das cartas, o sentimento que vinha nutrindo ao longo dos anos por 

Diego. Ao ler estas missivas, passamos a ter uma noção ainda mais precisa de como essa nova 

descoberta a abalaria e a machucaria tão profundamente. Em seguida, apresentaremos o 

autorretrato. 
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� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Diego Rivera 
 
31 enero 1948 

 
[...] Como siempre, cuando me alejo de ti, me llevo en las entrañas tu mundo y tu vida, y de 

eso es de lo que no puedo recuperarme. 

No estés triste – pinta y vive – 

Te adoro con toda mi vida… 

(TIBOL, 2007, p. 398) 

 

23 de febrero 1948 
 
[…] Desafortunadamente ya no soy buena para nada, y todo el mundo ha usurpado mi lugar 

en esta pinche vida […]  

 Te quiero más de lo que puedo expresar… 

(TIBOL, 2007, p. 398)  
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Diego e Eu - 1949 

Óleo sobre tela montado sobre fibra dura 
29,5 x 22,4 cm 

Coleção de Mary Anne Martin Fine Arts 
Nova Iorque, EUA 
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Operando uma espécie de cotejo entre este autorretrato e as duas cartas, sem, 

contudo, deixar de considerar as outras cartas de amor escritas por Frida a Diego, podemos 

perceber o quanto a presença de Rivera ainda era forte na vida da pintora. Esse sentimento se 

traduz, nesta tela, pela inclusão do desenho do amado, de novo, em sua testa, como no quadro 

Autorretrato como Tehuana, de 1943. No entanto, aqui, vê-se um curioso detalhe na figura de 

Diego: ele aparece com um terceiro olho. Essa particularidade nos remete a um desenho feito 

pela pintora para seu amigo Arcady Boytler onde também foi usado esse mesmo símbolo. Em 

carta escrita ao amigo, no ano de 1947, Frida comenta seu significado: “si te extraña el 

símbolo-ojo que te puse en la frente, es solamente mi deseo de expresar en plástica lo que 

creo que tú guardas dentro de ti y pocas veces dices: una prodigiosa imaginación, 

inteligencia y profunda observación de toda la vida. ¿No es cierto?”140 (TIBOL, 2007, p. 

389). É provável que o terceiro olho na testa de Diego adquira significação igual à do desenho 

a que Frida se refere, ou seja, que ela veja em seu amado qualidades idênticas ou muito 

próximas às vistas em seu amigo. Sabemos que Frida admirava muitas coisas em Diego 

Rivera, entre elas, sua inteligência, seu talento e sua agudeza de raciocínio, razões que a 

levaram a querer se aproximar dele.  

Ainda no quadro, vemos, de novo, a dualidade de sentimentos: de um lado o amor 

e a admiração pelo marido, traduzido no desenho de um busto de Diego em sua testa, 

reafirmando que ele nunca saía de seus pensamentos. De outro, as lágrimas que escorrem dos 

seus olhos em razão da descoberta de mais uma traição. Aqui, o plano próximo e a distância 

íntima são fundamentais para atrair, para chamar a atenção do fruidor para os reais motivos de 

sua ação. A tristeza é reforçada com a imagem da vasta cabeleira solta, mas estranhamente 

enrolada ao pescoço, provavelmente como representação de sua angústia, da sensação de 

sufocamento que a situação lhe causava. Seus olhos, como sempre, são um destaque à parte. 

Falamos especialmente deles quando da análise do Autorretrato com cabelo cacheado. Mas, 

assim como em outros autorretratos, neste, os olhos nos chamam ainda mais a atenção, não 

apenas pelo seu tamanho, mas, sobretudo, pela forma como nos olham e pelo seu profundo 

poder de penetração. Um olhar de múltiplos sentimentos, assim como também era a vida da 

artista. Frida tinha o costume de se retratar exteriormente festiva em contraste com as dores 

interiores, num possível desejo de que algo oculto na alma fosse revelado pelo seu próprio 

esforço de nada revelar, de se manter quieta. 

                                                           
140 Tradução nossa: Se a você parece estranho o símbolo-olho que coloquei na sua testa, é apenas o meu desejo 
de expressar plasticamente o que eu acredito que você guarda dentro de você e poucas vezes fala: uma 
imaginação prodigiosa, inteligência e profunda observação de toda a vida. Não é verdade? 
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Frida Kahlo es en realidad un ser maravilloso, provisto de una fuerza vital y 
un poder de resistencia al dolor mucho más allá de lo normal. A este poder 
está unida, como es natural, una sensibilidad superior, de una fineza y 
susceptibilidad increíbles. Correspondiendo a este temple nervioso, sus ojos 
tienen una retina igualmente excepcional. La microfotografía de esa retina 
acusa carencia de papilas, lo cual da por resultado que los ojos de Frida 
miren como la lente de un microscopio. Ve mucho más allá, dentro del 
infinito mundo pequeño, de lo que nosotros vemos, y eso se une a su poder 
de penetración implacable de las ideas, intenciones y sentimientos de los 
demás. Si sus ojos tienen poder de microscopio, su cerebro tiene la potencia 
de un aparato de rayos x que marca en opaco y claro la criatura del ser 
sensitivo-intelectual que ella observa. Esto le da una gran posibilidad de 
creación imaginativa dentro de una realidad que, sin dejar de serlo, se exalta 
hacia una maravillosa fantasía lógica, dentro del dominio de lo inesperado y 
de la sorpresa de conexiones dialécticas tan insospechadas como 
indiscutibles141 (TIBOL, 2005, p. 164). 
 

Ao chegarmos a este momento da análise, podemos afirmar que nada abalava o 

sentimento de amor da mexicana pelo muralista. Nada. Quer fosse esse sentimento uma 

obsessão, resultado de sua solidão ou ainda falta de amor próprio.  

No autorretrato seguinte, com vários símbolos da cultura mexicana nele 

inseridos142, vê-se Frida com Diego em seu colo, como se ele fosse um bebê, dependente de 

sua proteção constante, numa das imagens mais maternais dentre todos os 55 autorretratos da 

artista. De fato, podemos perceber nas cartas e nas anotações de diário a forma maternal com 

que Frida tratava a Diego. Talvez, assim, fosse mais fácil para ela perdoar ou mesmo esquecer 

as traições dele. No texto que Frida escreveu para o Catálogo de 1949 de Diego Rivera e sua 

retrospectiva para o Palácio de Belas Artes (na Cidade do México), que ela intitulou de 

Retrato de Diego, ela dizia: “las mujeres... entre ellas yo, siempre teníamos ganas de 

sostenerlo en brazos, como a un recién nacido”. E é exatamente o que ela faz no quadro a 

seguir, que se apresenta com uma sucessão de protetores abraços. Uma pequena anotação do 

diário da artista também confirma o que acabamos de constatar. 

 

                                                           
141 Tradução nossa: Frida Kahlo é na verdade um ser maravilhoso, com uma força vital e um poder de resistência 
à dor acima do normal. Unida a este poder, como é natural, está uma sensibilidade superior, de uma fineza e 
susceptibilidade incríveis.  Correspondendo a esse caráter forte e valente, seus olhos têm uma retina igualmente 
excepcional. A microfotografia dessa retina acusa falta de papilas, resultando que os olhos de Frida olhem como 
a lente de um microscópio. Vê muito mais além, dentro do infinito mundo pequeno, do que nos podemos ver, e a 
isso se une seu poder de penetração implacável das ideias, intenções e sentimentos dos outros. Se seus olhos têm 
o poder de um microscópio, seu cérebro tem a potência de um aparelho de raios-X que marca em opaco e claro a 
criatura do ser sensitivo-intelectual que ela observa. Isso lhe dá uma grande possibilidade de criação imaginativa 
dentro de uma realidade que, sem deixar de ser, se exalta para uma maravilhosa fantasia lógica, dentro do 
domínio do inesperado e da surpresa de conexões dialéticas tão fora de suspeitas quanto indiscutíveis.  
142

 Para maiores informações, ver a galeria de quadros. 
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A cada momento, ele é meu filho, 
meu filho nascido a cada instante, 
a cada dia, de mim mesma. 

(Anotações do diário, p.193) 
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          Autorretrato na fronteira entre o abraço de amor do universo,  
a terra (México), Eu, Diego e Senhor Xólotl  - 1949 

Óleo sobre tela 
70 x 60,5 cm 

Coleção de Jacques e Natasha Gelman 
Cidade do México, México 
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Apesar da satisfação em ter seu “Diego niño” nos braços, vemos lágrimas 

escorrendo-lhe pela face, como se a todo instante Frida soubesse que Diego nunca foi nem 

seria dela. De novo o terceiro olho aparece na testa do amado.  

Depois do acidente, aos problemas de saúde já existentes (a enfermidade no pé 

direito) aliaram-se as dores na coluna, conforme veremos em detalhes no subcapítulo 

seguinte. Durante o casamento com Diego, elas foram ora intensas ora suportáveis (mas quase 

nunca inexistente), o que lhe permitia seguir pintando, como no ano de 1940, período 

considerado como o de sua maior produção artística. No entanto, no ano de 1951, as dores 

voltaram com enorme intensidade e o corpo da mexicana parecia não mais suportar os 

tratamentos e cirurgias. Por essa razão, a artista foi levada a refugiar-se nos sedativos, que ela 

por vezes associava a bebidas alcoólicas, sendo este um dos seus vícios. Em carta escrita a 

Frida, aos 20 de agosto de 1952, dois anos antes da morte da esposa, Diego a lembra dos vinte 

e cinco anos de casados, completados um dia antes, e também fala de alguns momentos que 

marcaram o início da relação entre eles. Pelo que vimos em cartas anteriores, quase sempre 

era Frida quem escrevia a Diego para lembrar-lhe de datas importantes para ambos. No 

entanto, nesta carta acontece o contrário. É provável que Diego, sabendo do agravamento do 

estado de saúde de Frida, tenha escrito para ela numa tentativa de reanimá-la, fazê-la acreditar 

novamente na vida através do amor que ela, a essa altura, ainda nutria por ele.  

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Diego Rivera a Frida Kahlo 
 
Agosto 20 de 1952 
 
A Fridita Kalilo de Rivera 
 

Mi niña adorada de mis ojos. 
 
Ayer día 19 de agosto cumplimos veintitrés años de casados, los que se han 

pasado en un abrir y cerrar de ojos, cierro los míos y te veo sentada en una banca del 

anfiteatro de la Prepa viéndome pintar. Te oigo echarme raspa detrás de los pilares. Te 

vuelvo a ver cuando me llevaste a enseñar tus cuadros y cuando al besarnos aquí en la 

calle en Coyoacán, se apagaba el foco y cuando al hacer la experiencia otra vez en el cuarto 

de la esquina a donde naciste y ahora está la biblioteca, parados debajo del foco éste se 

apagaba a cada beso que nos dábamos, y volvía a arder al acabar de besarnos. ¡La 

descarga de amor de ti a mí, de mí a ti interrumpía la corriente,  tan fuerte como un rayo! No 

sé lo que pasaba pero creo que tú recordarás la experiencia, pero ahora has de saber mi 

niña, que en mi acumulador de amor hay energía suficiente para contar otros veinticinco 
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dentro de dos años, volver a contar otros veinticinco hasta ajustar cincuenta, sin que deje de 

parecerme que hace apenas cinco minutos que te encontré y comencé a quererte y quisiera 

vivir más de mil años para seguir adorando cada día más a mi niña Fisita la más linda de 

este mundo, que vive dentro de mi corazón. 

Tu Diego el saporrana. 

(Arquivo pessoal da artista) 

 

Em carta deste mesmo ano, Frida escreve como que respondendo a esse pedido de 

Diego. Dois anos depois, ela pintaria o autorretrato a seguir. 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Diego Rivera 
 
Coyoacán, diciembre 8 de 52 
 
Niño mío, 

Aquí se queda tu compañera, alegre y fuerte cual debe ser; espera pronto ya tu 

regreso para ayudarte, amarte siempre en son de PAZ. 

Tu antigua ocultadora 

                       Frida 

(TIBOL, 2007, p. 436) 
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Autorretrato com o Retrato de Diego no Peito 
 e Maria entre as sobrancelhas - 1954 

Óleo sobre fibra dura 
61 x 41 cm 

Paradeiro desconhecido 
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Em face do agravamento da saúde, as pinceladas de Frida já não tinham a mesma 

precisão de outrora, fato visível, sobretudo, quando comparamos este quadro a produções 

anteriores. Antes mesmo da amputação da perna, tanto a parte psíquica quanto física da 

pintora já se encontravam bastante debilitadas, estando esta última em amplo processo de 

desintegração. Sabe-se que a artista faleceu em julho de 1954 e que este teria sido o seu 

último autorretrato. Aqui, ela se pinta sob o efeito de drogas, está bem mais jovem, apesar dos 

seus quarenta e sete anos de idade. Na tela, vemos a presença de um dos seus cachorros de 

estimação. Diego Rivera também aparece retratado, mas desta vez o vemos no peito da 

mexicana, próximo ao coração, e não mais na sua testa como em produções anteriores. Agora, 

quem ocupa o seu pensamento é a atriz María Felix, a amante mais recente do seu marido. No 

sol que emite poucos raios está fundida a imagem de outra mulher, difícil de ser identificada 

até mesmo por seus estudiosos. Frida traduz com este gesto, do amado em seu peito, que, 

acontecesse o que acontecesse, ela sempre amaria Diego e que ele nunca deixaria de ocupar o 

lugar de destaque em seu coração, como no poema por ela escrito e a seguir exposto. Embora 

sem registro de data, ele também traduz perfeitamente o que foi a presença de Diego Rivera 

na vida e nas telas da pintora. 

 

                        POEMA 
 
En la saliva. 
en el papel. 
en el eclipse. 
En todas las líneas 
en todos los colores 
en todos los jarros 
en mi pecho 
afuera. adentro – 
en el tintero – en las dificultades de escribir 
en la maravilla de mis ojos – en las últimas 
líneas del sol (el sol no tiene líneas) en 
todo. Decir en todo es imbécil y magnífico. 
DIEGO en mis orines – Diego en mi boca – en mi 
corazón, en mi locura, en mi sueño – en 
el papel secante – en la punta de la pluma –  
en los lápices – en los paisajes – en la 
comida – en el metal – en la imaginación. 
En las enfermedades – en las vitrinas – 
en sus solapas – en sus ojos – en su boca. 
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en su mentira143. 
                                               (TIBOL, 2007, p. 452) 
 
 

6.3 O BINÔMIO PALAVRA-IMAGEM COMO TRADUÇÃO DE UMA DOR FÍSICA E 

MORAL  

 

Os problemas de saúde foram uma constante na maior parte dos anos em que 

viveu a pintora Frida Kahlo, fato que pode ser comprovado através do seu histórico clínico, 

apresentado nos anexos desta tese. Estes constituem outro dos grandes temas que fizeram 

parte não só da vida da artista, mas também de sua arte. Para seus inúmeros fãs, as mazelas 

por ela enfrentadas, a exemplo das inúmeras cirurgias as quais se submeteu, são grandes 

exemplos de sua força, determinação, superação e vontade de viver. Nesse sentido, seus 

quadros são considerados autênticos testemunhos de sua bravura, mostrando que a artista se 

sobrepôs à própria dor física para pintar, para traduzir seu sofrimento, o que se torna ainda 

mais evidente a partir da leitura de suas cartas. Em uma delas, escrita em 30 de novembro de 

1943, escreve: “Mis cuadros están bien pintados, no con ligereza sino con paciencia. Mi 

pintura lleva dentro el mensaje del dolor” (TIBOL, 2005, p. 90)144. Sempre cabe lembrar que 

foi justamente após o acidente sofrido, durante sua convalescência, que Frida começou a 

pintar. Em outra carta escrita a Julien Levy, ela acrescenta:  

 

... Nunca pensé en la pintura hasta 1926, cuando tuve que guardar 
cama a causa de un accidente automovilístico. Me aburría 
muchísimo ahí en la cama con una escayola de yeso (me había 
fracturado la columna vertebral así como otros huesos), por eso 
decidí hacer algo. Le robé unos óleos a mi papá y mi mamá mandó 
hacer un caballete especial, puesto que no me podía sentar. Así 
empecé a pintar145. (TIBOL, 2007, p. 240) 
 

                                                           
143 Tradução nossa: Na saliva/ no papel/ no eclipse/ Em todas as linhas/ em todas as cores/ em todos os jarros/ no 
meu peito/ fora. dentro/ no tinteiro/ nas dificuldade de escrever/ nas maravilhas dos meus olhos/ nas últimas 
linhas do sol (o sol não tem linhas) em tudo/ Dizer em tudo é uma imbecilidade e magnífico. Diego em minhas 
urinas/ Diego na minha boca/ no meu coração/ na minha loucura/ no meu sonho/ no papel secante, na ponta da 
minha caneta/ nos lápis/ nas paisagens/ na comida/ no metal/ na imaginação/ Nas enfermidades/ nas vitrines/ nas 
suas lapelas/ nos seus olhos/ na sua boca/ na sua mentira. 
144 Tradução nossa: meus quadros estão bem pintados, não de forma rápida, mas sim com paciência. Minha 
pintura leva em si a mensagem da dor. 
145 Tradução nossa: Nunca pensei na pintura até 1926, quando tive que ficar de cama por causa de um acidente 
automobilístico. Eu ficava muito aborrecida na cama usando com umas tiras de gesso (eu tinha fraturado a 
coluna vertebral bem como outros ossos), por isso decidi fazer algo. Roubei de meu pai uns óleos e minha mãe 
mandou fazer um cavalete especial, já que eu não podia sentar. Assim comecei a pintar.  
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Entre as sequelas daquele gravíssimo acidente, que quase a levou à morte, estava a 

dificuldade em gerar o próprio filho. Foram quatro tentativas mal sucedidas que terminaram 

em abortos. Um dos primeiros autorretratos em referência ao acontecido é Frida e a operação 

cesariana, do ano de 1932. Nas cartas desta época, escritas ao médico e amigo Leo Eloesser, 

ela relata esses momentos. Na primeira delas, a pintora fala da descoberta da gravidez e do 

seu medo de não conseguir gerar um filho sadio devido aos problemas de saúde, além da sua 

dúvida entre abortar (como teria feito dois anos antes) ou levar a gravidez adiante. Na 

segunda carta, escrita dois meses depois, ela relata o aborto sofrido e sua tristeza por não mais 

poder ter um “Dieguito”. 

 

� (Trecho de) - Carta escrita por Frida Kahlo para seu médico Leo Eloesser 
 
Detroit, 26 de mayo de 1932 
 
Querido Doctorcito, 

[…] 

De mí tengo mucho que contarle, aunque no es muy agradable que digamos. En 

primer lugar, de salud no estoy nada bien. Yo quisiera hablarle de todo menos de eso, pues 

comprendo que ya debe estar usted aburrido de oír quejas de todo el mundo y con la gente 

enferma, de enfermedades, y sobre todo de los enfermos, pero quiero tener la pretensión de 

creer que mi caso será un poco diferente porque somos amigos e tanto Diego como yo lo 

queremos mucho. Eso usted lo sabe bien. 

Empezaré diciéndole que fui a ver al doctor Pratt, porque usted se lo recomendó 

a los Hastings. La primera vez tuve que ir porque sigo mala del pie y en consecuencia del 

dedo que, naturalmente, está en peores condiciones que cuando usted me vio, pues han 

pasado ya casi dos años. De este asunto no me preocupo mucho, pues sé perfectamente 

que no tiene ningún remedio y ya ni llorar es bueno. En el hospital Ford, que es donde se 

encuentra el doctor Pratt, no recuerdo qué médico diagnosticó que era una úlcera trófica. 

¿Qué es eso? Me quedé en babia cuando supe que en la pata tenía yo semejante cosa. La 

cuestión más importante ahora y es lo que quiero consultar con usted antes que con nadie 

es que tengo dos meses de embarazada, con ese motivo volví a ver al doctor Pratt, el que 

me dijo que sabía en qué condiciones generales estaba yo, porque había hablado con usted 

acerca de mí, En Nueva Orleans, y que no necesitaba yo explicarle otra vez la cuestión del 

accidente, la herencia, etcétera, etcétera. Como por el estado de salud en que estoy  creí 

fuera mejor abortar, se lo dije, y me dio una dosis de quinina y una purga de aceite de ricino 

muy fuerte. Al día siguiente de haber tomado esto tuve una ligerísima hemorragia, casi 

nada. Durante cinco o seis días he tenido algo de sangre, pero poquísima. De todas 
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maneras yo creí que había abortado y fui a ver al doctor Pratt otra vez. Me examinó y me 

dijo que no, que él está completamente seguro de que no aborté y que su opinión era que 

sería mucho mejor si en lugar de hacerme abortar con operación me dejara yo la criatura y 

que a pesar de todas las malas condiciones de mi organismo teniendo en cuenta la pequeña 

fractura en la pelvis, espina, etcétera, podría yo tener un hijo con operación cesárea sin 

grandes dificultades. Él dice que si nos quedamos en Detroit durante los siguientes siete 

meses de embarazo, él se encargaría de atenderme con todo cuidado. Yo quiero que usted 

me diga qué opina, con toda confianza, pues yo no sé qué hacer en este caso. 

Naturalmente, yo estoy dispuesta a hacer lo que usted crea que me convenga más para mi 

salud, y Diego dice lo mismo. ¿Usted cree que sería más peligroso abortar que tener el hijo? 

Hace dos años que aborté en México con una operación, más o menos en las mismas 

condiciones que ahora, con un embarazo de tres meses. Ahora no tengo más que dos y 

creo yo que sería más fácil, pero no sé por qué el doctor Pratt piensa que me convendría 

más tener al hijo. Usted mejor que nadie sabe en qué condiciones estoy. En primer lugar, 

con esa herencia en la sangre no creo yo que el niño pudiera salir muy sano. En segundo 

lugar, yo no estoy fuerte y el embarazo me debilitaría más. […] No creo que Diego esté muy 

interesado en tener un hijo, pues lo que más le preocupa es su trabajo y tiene sobrada 

razón. Los chamacos vendrían en tercer o cuarto lugar. Para mí no le sé decir si sería bueno 

o no tener un niño, pues como Diego continuamente está viajando y por ningún motivo 

quisiera dejarlo solo y yo quedarme en México, sería eso solamente dificultades y latas para 

los dos ¿no le parece? Pero si realmente usted opina como el doctor Pratt, que para mi 

salud es mejor no abortar y tener la criatura, todas esas dificultades pueden subsanarse en 

alguna forma. […] 

(TIBOL, 2007, p.150) 

 

Detroit, 29 de julio de 1932 
 
Doctorcito querido: 
 

Había yo querido escribirle hace tanto tiempo como no tiene usted idea, pero me 

pasaron tantas cosas que hasta hoy puedo sentarme tranquilamente, tomar la pluma y 

ponerle estos renglones. 

En primer lugar, le quiero dar las gracias por su cartita y su telegrama tan 

amables. En esos días estaba yo entusiasmada en tener al niño, después de haber pensado 

en todas las dificultades que me ocasionaría, pero seguramente fue más bien una cosa 

biológica, pues sentía yo la necesidad de dejarme a la criatura. Cuando llegó su carta, me 

animé más, pues usted creía posible que lo tuviera y ya no le entregué la carta que usted 
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me mandó para el doctor Pratt, estando casi segura que podría yo resistir el embarazo, irme 

a México con tiempo y tener al niño allá. Pasaron dos meses casi y no sentía ninguna 

molestia, estuve en reposo continuo y cuidándome lo más que pude. Pero como dos 

semanas antes del 4 de julio empecé a notar que me bajaba una especie de sanguaza casi 

a diario, me alarmé y vi al doctor Pratt, y él me dijo que todo era natural y que él creía que 

podía yo tener al niño muy bien con la operación cesárea. Seguí así hasta el 4 de julio, que 

sin saber ni por qué aborté en un abrir y cerrar de ojos. Me llevaron al Hospital Ford y estuve 

quince días. El feto no se formó, pues salió como desintegrado a pesar de tener ya tres 

meses y medio de embarazada. El doctor Pratt no me dijo cuál sería la causa ni nada y 

solamente me aseguró que en otra ocasión podía yo tener otra criatura. Hasta ahorita no sé 

por qué aborté y cuál es la razón de que el feto no se haya formado, así es que quién sabe 

cómo demonios ande yo por dentro, pues es muy raro ¿no le parece? Tenía ya tanta ilusión 

de tener a un Dieguito chiquito que lloré mucho, pero ya que pasó no hay más remedio que 

aguantarme. Me hicieron el análisis de la sangre y salió negativo, el análisis del líquido 

raquídeo también negativo, así es que no sé realmente cuál será la causa. 

Ahora me siento bien en general aunque siempre cansada de la espina. 

También me examinó un médico ortopédico pero no me dijo nada. 

El doctor neurópata que me hizo el examen encontró que tenía yo inflamación en 

el nervio óptico; me mandaron con el oculista y me dijo que tenía yo la vista completamente 

normal. ¿A quién le hago caso? En fin, miles de cosas que siempre andan en el misterio 

más completo. De todos modos tengo suerte de gato pues no me muero tan fácilmente y 

siempre es algo! 

(TIBOL, 2007, p. 152) 

 

 

Toda a situação descrita se encontra traduzida em dois autorretratos, ambos do 

mesmo ano dos acontecimentos narrados. Vejamos, pois, como se deu a transformação de 

significados entre as duas linguagens: palavra e imagem. 
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Frida e a operação cesárea - 1932 

Óleo sobre tela 
73 x 62 cm 

Coleção de Dolores Olmedo 
Cidade do México, México 
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No quadro Frida e a operação cesárea, considerado inacabado, vemos Frida 

Kahlo em plano médio, em dois ângulos diferentes.  Embora o não acabamento da tela 

dificulte a percepção, as qualidades sígnicas sugerem que o ambiente retratado é o de um 

hospital, mais especificamente o leito do hospital Henry Ford, em Detroit, Estados Unidos, 

cidade onde ela morava quando sofreu os dois abortos. Em um dos pontos da tela, ela parece 

estar deitada numa maca, rodeada por figuras que, pelos trajes, parecem ser médicos, sendo 

por eles atendida. Em outro plano, vemos uma Frida nua, deitada em uma cama hospitalar, 

com o feto ainda na barriga. Ao seu lado, vemos, de novo, a mesma figura antes descrita, 

além de um bebê, e próximo aos dois (a Frida e ao bebê) está Diego. Como dissemos, 

acredita-se que este quadro tenha começado a ser pintado antes do aborto, mas a pintora não o 

teria concluído em razão de ver frustrada suas esperanças de gerar um filho do amado.  

O autorretrato seguinte, Hospital Henry Ford (A Cama Voando), pintado em 

1932, já mostra Frida sofrendo o aborto. Ali, vemos muito sangue devido à hemorragia, o que 

a fez permanecer internada por duas semanas. Além da grande quantidade de sangue sobre o 

lençol branco, chama atenção uma enorme lágrima que cai do seu olho esquerdo, traduzindo o 

momento e mais ainda o tamanho da sua tristeza pela perda do filho. Circundando a cama e a 

figura de Frida que se encontra totalmente nua e deitada na cama, observam-se seis diferentes 

objetos, indicadores dos seus sentimentos com relação ao aborto: um feto do sexo masculino 

– que seria o pequeno “Dieguito” que ela desejou ter, apesar da dúvida e do medo iniciais –, 

um caracol146 – símbolo de vida –, uma orquídea147 – que ela associou a um útero extraído; 

segundo a própria Frida, seria uma mistura entre impressão sexual e sentimentalismo –, um 

dorso feminino – modelo em gesso usado nas escolas de medicina para as demonstrações de 

anatomia humana148; para ela, esta era a forma de explicar o que ia dentro do corpo de uma 

mulher –, uma pélvis – outro modelo igual ao anterior; e por fim, um autoclave, todos 

interligados por um filamento vermelho, que nos remete a um cordão umbilical. Ainda é 

possível notar o espaço abismal em que a cama (inclinada) se encontra, dando a sensação de 

que flutua. Vêem-se no horizonte distante as indústrias da cidade de Detroit. A cor do chão do 

                                                           
146 Segundo os antigos sábios mexicanos, o caracol era considerado símbolo de geração, renascimento. No 
hieróglifo maia, o caracol significa conclusão, totalidade. É também através do caracol que eles assinalam o fim 
de um período astronômico. In.: Laurette Sejourne, El universo de Quetzalcoatl, México, traducción de, A. 
Orfila Reynal, prefacio de Mircea Eliade, Fondo de Cultura Económica, 1962. 
147 Frida Kahlo tinha o costume de representar, em suas pinturas, a fertilidade humana através das flores, 
convertendo-as em símbolo das genitálias masculinas e femininas.  
148 A pintora usou por diversas vezes imagens e figuras retiradas dos seus livros de medicina e anatomia. Cabe 
lembrar que antes do acidente, ela pretendia ser médica e amava o estudo do corpo humano, além da biologia e 
da botânica. 
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hospital é de um tom de terra que, segunda suas próprias explicações, teria sido escolhida para 

expressar sua solidão. 
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Hospital Henry Ford (A cama voando) - 1932 

Óleo sobre metal 
30,5 x 38 cm 

Coleção de Dolores 
Olmedo 

Cidade do México, 
México 
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Os abortos não foram as únicas e maiores dores sofridas por Frida Kahlo. Aos seis 

anos de idade, devido à poliomielite, ela passou a sofrer de atrofia da perna direita, o que a 

obrigou, desde muito cedo, a praticar vários exercícios físicos, incluindo aqueles considerados 

típicos de meninos, a exemplo do boxe e do futebol, na tentativa de melhorar os movimentos. 

O problema na perna rendeu-lhe o apelido de “Frida perna de pau”. Acredita-se que, por conta 

dele, a pintora tenha passado a usar roupas longas, numa tentativa de esconder a visível 

deformação. Em carta do ano de 1938, ela afirma que o problema na perna, naquele momento, 

era o centro do seu infortúnio.  

Mas foram, seguramente, os problemas na coluna, em decorrência do acidente de 

ônibus, os que mais a incomodariam e mais dores físicas (com fortes consequências 

psíquicas) lhe causariam149. As cartas seguintes nos mostram o quão dolorosa foi essa época a 

tal ponto de Frida demonstrar, por diversas vezes, seu desejo de desaparecer do planeta para 

assim ver aliviado seu sofrimento. Foram vários meses presa a uma cama, vestida em coletes 

ortopédicos, sem poder mover-se. Nesse sentido, a leitura das cartas nos (re)aproxima desses 

momentos dolorosos pelos quais a artista passou, momentos esses traduzidos em vários dos 

seus autorretratos. Cabe ainda lembrar que as cartas enviadas por Frida a seu namorado 

Alejandro na ocasião do acidente e apresentadas no início do subcapítulo anterior, também 

servem como registro dessa experiência, reforçando seu desespero, medo e solidão.  

 
� (Trecho de) - Carta escrita por Frida Kahlo para Alicia Gómez Arias. Na ocasião, 
a irmã do seu namorado Alejandro Gómez Arias 
 
30 de marzo de 1927 
 
[…] Tengo dieciocho días acostada en un sillón y todavía falta diecinueve que debo estar en 

la misma postura (pues ya le habrá platicado Alejandro que a consecuencia del golpe del 

camión quedé mala de la espina) y probablemente después de esos diecinueve días me 

tendrán que entablar o poner un corsé de yeso, así que imagínese lo desesperada que 

estaré. Pero todos esos sufrimientos los paso por ver si así me alivio, porque yo estoy 

completamente aburrida de no poder hacer nada, por estar siempre enferma. 

(TIBOL, 2007, p. 87) 

 
 
                                                           
149 A maioria dos estudos aponta como causa principal dos problemas na coluna vertebral da pintora, o acidente 
de ônibus sofrido quando jovem. No entanto, há outro estudo, realizado por Charles Wiart (psiquiatra e 
psicoterapeuta), que atribui como causa deste problema uma má formação nesta região, conhecida como espinha 
bífida. Assim é que, para Wiart, ao acidente se juntou a condição degenerativa, mas que sozinha não causaria, 
muito provavelmente, sequelas físicas e psicológicas tão traumáticas. 
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� (Trecho de) - Carta escrita por Frida Kahlo a Alejando Gómez Arias 
 
6 de abril de 1927 
 

… Ya tengo diecisiete días en este sillón y no siento absolutamente ningún 

alivio, los dolores me siguen tan fuertes o más que al principio, y ya estoy completamente 

convencida de que el doctor éste me tomó el pelo, pues de nada me sirvió hacer lo que me 

dijo. Ahora que cumpla un mes le voy a hablar claro, porque no me voy a estar toda la vida 

como a él se le dé la gana… Si sigo como voy, sería mejor que me eliminaran del planeta, 

pero lo único que me hace tener esperanza es que cuando más tarde para julio… Pero la 

única visita que sinceramente espero llegará de Veracruz un día de julio. 

(TIBOL, 2005, p. 67) 

 

� (Trecho de) - Carta escrita por Frida Kahlo para Alejando Gómez Arias 
 
Viernes de Pascua, 22 de abril de 1927 
 

Mi Alex: ya me escribió Alicia; pero después del 28 de marzo ni ella ni nadie ha 

tenido la menor noticia de ti… No hay nada comparable a esta desesperación de no saber 

nada de ti en un mes. 

Sigo mala, me estoy adelgazando mucho; y siempre opinó el doctor que me 

pusieran el corsé de yeso tres o cuatro meses, pues la canaladura ésa, aunque es poco 

menos molesta que el corsé, da peores resultados, pues como es cosa de estar en ella 

meses, los enfermos se llagan, y es más fácil curar las llagas que la enfermedad. Con el 

corsé voy a sufrir horriblemente, pues lo necesito fijo y para ponérmelo me van a tener que 

colgar de la cabeza y esperar así hasta que seque, pues de otro modo sería completamente 

inútil por la posición viciada en que tengo la espina, y colgada van a procurar que me quede 

lo más derecha posible, pero por todo esto, que no es ni la mitad, te puedes imaginar como 

estaré sufriendo y lo que me falta… Dice el viejo doctor que el corsé da muy buenos 

resultados cuando está bien puesto, pero todavía falta ver eso y si no me lleva el diablo me 

lo van a poner el lunes en el Hospital Francés… La única ventaja que tiene esta cochinada 

es que puedo andar, pero como andando me duele tanto la pierna, la ventaja sale 

contraproducente. Además no voy a salir a la calle en esa figura, pues con toda seguridad 

me llevan al manicomio. En el caso remoto que no dé resultado el corsé tendrían que 

operar, y la operación consistiría, según este doctor, en quitarme un pedazo de hueso de 

una pierna y ponérmelo en el espinazo, pero antes de que esto pasara, con toda seguridad 

me auto eliminaba del planeta… A esto se reduce todo lo que me pasa, no tengo nada 

nuevo que contarte; estoy aburrida con A de ¡ay ay ay! Mi única esperanza es verte… 
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Escríbime 
” 
” 
” 

Y sobre todo, quiéreme 
” 
” 
” 

(TIBOL, 2005, p. 70) 

 

� (Trecho de) - Carta escrita por Frida Kahlo a Alicia Gómez Arias (irmã do seu 
namorado Alejandro) 

 
Sábado 23 de abril, 1927 

[...] 

 Yo sigo enteramente igual, sin mejorarme para nada y figúrese Ud. que ya cambió de 

opinión el Dr. y en lugar del aparato ése que me iban a poner el lunes en el Hospital 

Francés, me van a enyesar, y aunque con eso tengo la ventaja de poder cuando menos 

andar un poco, dice el Dr. que es muy molesto, y que probablemente va a ser necesario que 

esté así tres o cuatro meses; ya estoy desesperada, pero prefiero el corsé de yeso a la 

operación, pues me da miedo porque todas las operaciones en la espina son muy 

peligrosas. 

(TIBOL, 2007, p. 93) 

 

� (Trecho de) - Carta escrita por Frida Kahlo a Alejando Gómez Arias 
 
25 de abril de 1927 
 
Mi Alex: 

Ayer estuve muy mala y muy triste, no te puedes imaginar la desesperación que 

llega uno a tener con esta enfermedad, siento una molestia espantosa que no puedo 

explicar y además hay a veces un dolor que con nada se me quita. Hoy me iban a poner el 

corsé de yeso, pero probablemente será el martes o miércoles porque mi papá no ha tenido 

dinero – y cuesta sesenta pesos – y no es tanto por el dinero, porque muy bien podría 

conseguirlo, sino porque nadie cree en mi casa que de veras estoy mala, pues ni siquiera 

puedo decirlo porque mi mamá, que es la única que se aflige algo, se pone mala, y dicen 

que fue por mí, que soy muy imprudente. Así es que yo y nadie más que yo soy la que sufro, 

me desespero y todo. No puedo escribir mucho porque apenas puedo agacharme, no puedo 

andar porque me duele horrible la pierna, ya me canso de leer – no tengo nada bonito que 

leer –, no puedo hacer nada más que llorar y hay veces que ni eso puedo. No me divierto en 
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nada ni tengo una sola  distracción, sino nada más penas, y todos los que alguna vez me 

vienen a ver me chocan muchísimo. Todo esto lo pasaría si tú estuvieras aquí, pero así me 

dan ganas que me lleve lo más pronto el tren […] no te puedes imaginar cómo me 

desesperan las cuatro paredes de mi cuarto. ¡Todo! Ya no puedo explicarte con nada mi 

desesperación […].  

(TIBOL, 2005, p. 94) 

 

Domingo 31 de abril de 1927.  
  
Día del Trabajo 
 
Mi Alex: 
 

Acabo de recibir tu carta del 13 y este momento ha sido el único feliz en todo ese 

tiempo. Aunque tu recuerdo me ayude siempre a estar menos triste, mejores son tus cartas. 

Cómo quisiera explicarte minuto a minuto mi sufrimiento; me he puesto peor 

desde que te fuiste y ni un solo momento me consuelo y puedo olvidarte. 

El viernes me pusieron el aparato de yeso y ha sido desde entonces un 

verdadero martirio, con nada puede compararse; siento asfixia, un dolor espantoso en los 

pulmones y en toda la espalda, la pierna no puedo ni tocármela y casi no puedo andar y 

dormir menos. Figúrate que me tuvieron colgada, nada más de la cabeza, dos horas y media 

y después apoyada en la punta de los pies más de una hora, mientras se secaba con aire 

caliente; pero todavía llegué a la casa y estaba completamente húmedo. Me lo pusieron en 

el Hospital de Damas Francesas, porque en el Francés era necesario internarme lo menos 

una semana, pues no permiten de otra manera, y en el otro empezaron a ponérmelo a las 

nueve  y cuarto y pude salir como a la una. No dejaron entrar a Adriana ni a nadie, y yo 

enteramente solo estuve sufriendo horriblemente. Tres o cuatro meses voy a  tener este 

martirio, y si con esto no me alivio, quiero sinceramente morirme, porque ya no puedo hacer 

nada, no puedo más. No sólo es el sufrimiento físico, sino también que no tengo la menor 

distracción, no salgo de este cuarto, no puedo hacer nada, no puedo andar, ya estoy 

completamente desesperada y, sobre todo, no estás tú, y a todo esto agrégale: oír 

constantemente penas; mi mamá sigue muy mala, en este mes le han dado siete ataques, y 

mi papá lo mismo, y sin dinero. Es para desesperarse por completo ¿no crees? Cada día me 

adelgazo más, y ya no me divierte nada.  

Lo único que me da gusto es que vayan a venir los muchachos, el jueves 

vinieron Chong, el güero Garay, Salas y el Goch, y van a volver el miércoles, sin embargo 

me sirve de sufrimiento también porque tú no estás con nosotros. 
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Tu hermanita y tu mamá están bien, pero seguramente darían cualquier cosa 

para tenerte aquí; procura por todos los medios venirte pronto. 

No dudes ni un solo momento en que cuando vengas seré exactamente la 

misma. 

Tú no me olvides y escríbeme mucho, tus cartas las espero casi con angustia y 

me hacen un infinito bien. 

Nunca dejes de escribirme, lo menos una vez a la semana, me lo prometiste. 

Dime si puedo escribirte a la Legación de México en Berlín, o a donde siempre. 

¡Cuánto te necesito Alex! Ven rápido! No puedes imaginarte cuánto te necesito. 

Te adoro.  

(TIBOL, 2005, p. 96) 

 

Último de mayo de 1927 
 

...Ya casi acabo el retrato de Chong Lee, te voy a mandar una fotografía de él… 

Cada día peor, pues voy a tener que convencerme de que es necesario, casi seguro, 

operarme, pues de otro modo se pasa el tiempo y después ya no sirve el segundo corsé de 

yeso que me pusieron, y en eso se han tirado casi cien pesos a la calle, pues se los 

regalaron a un par de ladrones como son la mayor parte de los doctores, y los dolores me 

siguen enteramente igual en la pierna mala y hay veces que me duele también la buena, así 

que estoy pero cada momento y sin la menos esperanza de aliviarme pues para eso falta lo 

principal que es el dinero. Tengo el nervio ciático lesionado, además de otro que no sé cómo 

se llama, y que se ramifica con los órganos genitales, dos vértebras no sé en qué partes y 

buten de cosas que no puedo explicarte porque no las entiendo, así es que no sé en qué 

consistiría la operación, pues nadie puedo explicarlo. Puedes imaginarte por todo lo que te 

digo, qué grandes esperanzas tengo de estar, no digo buena, siquiera mejor para cuando tú 

llegues. Comprendo que es necesario en este caso tener mucha fe, pero no puedes 

imaginar un solo momento cómo sufro con esto, pues precisamente no creo que me pueda 

aliviar. Un doctor que tuviera algo de interés por mí podría ser que pudiera cuando menos 

mejorarme, pero todos estos que me han visto son unas mulas que no les importo nada y 

que nada más se dedican a robar. Asé es que yo no sé qué hacer, y desesperarme es 

inútil… Lupe Vélez está filmando su primera película con Douglas Fairbanks ¿ya sabes? 

¿Cómo son los cines en Alemania? ¿Qué otras cosas sobre pintura has sabido y visto? 

¿Vas a ir a París? El Rin cómo es? ¿La arquitectura alemana? Todo… 

(TIBOL, 2005, p. 75) 

 

 



242 

 

Sábado, 4 de junio de 1927 
 

Alex, mi vida: Ahora en la tarde recibí tu carta… No tengo ni siquiera esperanzas 

de que estés aquí para julio, estás encantado… ¡enamorado de la catedral de Colonia y de 

tantas cosas que has visto! Yo en cambio contando los días hasta que el día menos pesado 

vuelvas. Me entristece pensar que me vas a encontrar todavía enferma, pues el lunes me 

van a cambiar, por 3ª vez, el aparato, esta vez para ponérmelo fijo, sin poder andar durante 

dos o tres meses, hasta que me suelde perfectamente la espina, y no sé si después sea 

necesario siempre operarme. De todos modos ya me aburro y muchas veces creo que sería 

preferible que me llevara de una vez… […] Nunca voy a poder hacer nada con esta 

desgraciada enfermedad, y si eso es a los diecisiete años no sé cómo estaré después, cada 

día estoy más flaca y ya verás cuando vengas cómo te vas a ir para atrás de ver lo horribles 

que estoy con this aparadaje móndrigo. Después voy a estar mil veces peor, pues imagínate 

después de haber estado un mes acostada (como me dejaste), otro con dos diferentes 

aparatos, y ahora otros dos acostada, metida en una funda de yeso, después seis otra vez 

con el aparato chico para poder andar, y con las esperanzas magníficas de que me operen y 

me pueda quedar en la operación como el oso… Es para desesperarse, ¿no? 

Probablemente tú me dirás que soy buten pesimista y lagrimilla, y sobre todo ahora que eres 

completamente optimista, después de haber visto el Elba del Rijin, todo Lucas Cranach y 

Durero y sobre todo el Bronzino y las catedrales. Así yo podría ser enteramente optimista y 

siempre niña. No sabes cómo me dio gusto que hayas conocido el retrato maravilloso de 

Eleonora de Toledo y tantas cosas que me dices… Ahora sigo mala, seguramente más 

tarde me tendrán que operar, porque aunque con este aparato de yeso me alivie de la 

espina, no me sirve para curar los nervios que tengo lesionados en la pierna y solamente 

una operación o la aplicación de una corriente eléctrica (caliente) varias veces (cosa 

problemática y no muy eficaz, para el doctor) podría aliviarme. No puedo hacer ninguna de 

las dos cosas porque no tengo dinero, así es que ya no tengo ni qué hacer y te puedes 

imaginar cómo estaré de triste. Estoy haciendo el retrato de Lira, buten de feo. Lo quiso con 

fondo estilo Gómez de la Serna… 

Pero si te vienes pronto, prometo estar cada día mejor, 

Tuya, 

No me olvides… 

(TIBOL, 2005, p. 76) 

24 junio, 1927 
 
… Sigo mal, y seguiré peor, pero voy aprendiendo a estar sola y eso ya es una ventaja y un 

pequeño triunfo… 
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(TIBOL, 2007, p. 105) 

15 de julio de 1927 
 

... Todavía no puedo decirte que sigo mejor, pero sin embargo estoy mucho más 

contenta que antes, tengo tanta esperanza de aliviarme para cuando tú vuelvas que ya no 

debes estar triste por mí un solo momento. Ya casi nunca me desespero, y muy pocas 

veces soy “lagrimilla”. El día 9 de agosto hago dos meses de estar en esta posición y dice el 

doctor que me sacarán una radiografía para ver cómo están las vértebras y es casi seguro 

que solamente hasta el 9 de septiembre estaré con el aparato de yeso, después no sé que 

harán conmigo. La radiografía me la van a tomar aquí mismo en la casa, pues no debo 

moverme absolutamente nada. Estoy en una mesa con carretillas para que puedan sacarme 

al sol, y de ninguna manera podrías imaginarte qué molesto es esto, pues tengo ya más de 

un mes de no moverme para nada, pero estoy dispuesta a estar así seis meses, con tal de 

aliviarme… 

No te imaginas lo maravilloso que es esperarte con la misma serenidad del 

retrato… 

(TIBOL, 2005, p. 77) 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Lucienne Bloch 
 
14 de febrero de 1938 
 

Querida Lucy, 
 
Cuando llegó tu carta yo me sentía dada al catre, durante una semana estuve 

padeciendo dolores en el maldito pie, y probablemente necesitaré otra operación. Tuve una 

hace cuatro meses, además de la que me hicieron cuando Boit estuvo aquí, de modo que te 

podrás imaginar cómo me siento. […] 

(TIBOL, 2007, p. 473) 

 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Ella Wolfe 
 
Miércoles 13, 1938 
 
Ella querida, 

[…] 

Si quieres saber algo acerca de mi singular persona, ahí te va: desde que 

ustedes dejaron este bello país, he seguido mala de la pezuña, es decir, pie. Con la última 
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operación (hace precisamente un mes), cero y van cuatro tasajeadas que me hacen. Como 

tú comprenderás, me siento verdaderamente “poifet” y con ganas de recordarles a los 

doctores a todas sus progenitoras, comenzando por nuestros buenos padres, en términos 

generales, Adán y Eva. Pero como esto no me serviría lo suficiente para consolarme y 

descansar ya vengada de tales “maloreadas” me abstengo de tales recuerdos y 

recordatorios, y aquí me tienen hecha una verdadera “santa”, con paciencia y todo lo que 

caracteriza a esa especial fauna. Puedes decirle a Boit que ya no bebo tantas “copiosas”… 

lágrimas… de  coñac, tequila, etcétera… eso lo considero como otro adelanto hacia la 

liberación de las oprimidas. Bebía porque quería ahogar mis penas, pero las malvadas 

aprendieron a nadar y ahora ¡me abruma la decencia y el buen comportamiento!... Me han 

sucedido otras cosas más o menos desagradables, las cuales no procedo a contártelas por 

ser de insignificante valor. Lo demás, la vida cotidiana, etcétera, es exactamente la misma 

que tú ya conoces con excepción de todos los cambios naturales debido al estado 

lamentable en que se encuentra por ahora el mundo; ¡qué filosofía y qué comprensión! 

Además de las enfermedades, líos políticos, visitas de turistas gringos, pérdidas 

de cartas, discusiones riverescas, preocupaciones de índole sentimental, etcétera, mi vida 

es, como en el poema de López Velarde… igual a su espejo diario. […] Como podrás 

observar, he pintado, lo que ya es algo, pues me he pasado la vida hasta ahora queriendo a 

Diego y haciéndome guaje respecto al trabajo, pero ahora sigo queriendo a Diego y, 

además, me he puedo seriamente a pintar monitos. Inquietudes de orden sentimental y 

amoroso… ha sabido algunas pero sin pasar de puramente vaciladas… […] 

(TIBOL, 2007, p. 237) 

 

Como é possível observar nas cartas acima e no histórico clínico, Frida padeceu 

de inúmeros problemas de saúde, sendo a enfermidade no pé uma das primeiras a ser retratada 

pela pintora em suas telas, como podemos ver a seguir.  
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Lembrança da ferida aberta - 1938 

20,3 x 25,4 cm 
Destruído em um incêndio 
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Quando expusemos no início do subcapítulo anterior as cartas escritas por Diego a 

Frida, em duas delas, ambas do ano de 1939, o muralista fazia menção aos problemas de 

saúde pelos quais a esposa estaria passando na ocasião. Na carta de 27 de janeiro, por 

exemplo, Diego diz a Frida que está muito angustiado por saber que ela se encontrava doente. 

Na carta de 22 de novembro, ele pede à esposa que cuide bem dos “pezinhos”, além de sugerir 

que fizesse uma dieta alimentar para que sua saúde melhorasse por completo e ela pudesse 

seguir pintando. Já a carta escrita por Frida a Lucienne Bloch, em 4 de fevereiro de 1938, 

confirma que, na época, ela padecia de sérios problemas no pé. Nesta carta, Frida se refere à 

realização de duas cirurgias e uma possível terceira.  

O quadro acima, Lembrança da ferida aberta, do ano de 1938, pode ser 

considerado uma tradução dessa difícil fase. Nele, vemos a artista com duas feridas de 

diferentes aspectos na perna esquerda. Apenas uma delas era real, a do pé, muito embora ela 

existisse, de fato, no pé direito150. A outra, um corte ainda aberto que se vê na sua coxa, pode 

ser uma referência à recente decepção, à dor da descoberta do envolvimento do marido com 

sua irmã caçula, fato mencionado no subcapítulo anterior e que a última carta desta série 

destaca151. No arquivo pessoal de Kahlo, encontramos uma carta escrita pelo Dr. Henri 

Oberthur do Hospital de Paris. Nela, o médico recomenda à pintora o nome de uma pessoa 

(Monsieur Jacques) que poderia lhe fazer um tipo de calçado especial para seu problema no 

pé, deixando para ela, em uma folha anexa, o desenho e as indicações para a confecção do 

mesmo, conforme documentos a seguir. Pelo formato de um dos desenhos, se alguma dúvida 

ainda houvesse sobre qual pé seria o realmente enfermo, o desenho poderia dissipá-la.  

 

 

                                                           
150 Em suas telas, e também em algumas passagens do diário, Frida menciona como enfermo seu pé esquerdo, 
ainda que tivesse sido o pé direito o que sempre lhe causou inúmeros problemas, sendo poucos anos antes de sua 
morte amputado. Mas o real problema no pé direito pode ser comprovado através da forma do sapato que o 
médico desenha para ela, a seguir exposta. Para muitos, o que Frida faz é falar de uma verdade invertida que o 
espelho e seu reflexo lhe proporcionava. Tal fato também pode ser interpretado como uma deformação e/ou 
transtorno dessa realidade, como assinala Secci (2009). Ainda segundo a autora, reproduzindo as palavras de 
Umberto Eco, e reforçando o anteriormente dito, Frida não muda a enfermidade da perna direita para a esquerda, 
ao contrário, ela reproduz fielmente a imagem que vê refletida no espelho, a qual mostra a perna direita 
exatamente onde está a direita, e a esquerda exatamente onde está a esquerda, como uma pegada sobre a areia. 
Vale lembrar que o único retrato em que Frida retrata o pé direito como sendo o enfermo é O que a água me deu, 
de 1938, presente na nossa galeria de quadros da pintora. 
151 O quadro acima também poderia ter sido inserido na proposta do subcapítulo anterior, quando falamos da 
relação de amor e dor entre Diego e Frida. Isso porque, como já o dissemos, as feridas no corpo, expostas por 
Frida em algumas das suas telas, também tinha relação com as feridas que lhe iam à alma. No entanto, 
preferimos inserí-lo neste capítulo para falarmos não apenas de um dos problemas de saúde que muito lhe 
incomodou e muitos sofrimentos lhe causou, mas também para chamarmos à atenção para a questão da troca da 
identificação do pé enfermo quando a artista se referia a este problema. 
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A tela pintada no ano seguinte (1939) indica que suas dores no pé não teriam 

melhorado. Nesse mesmo ano, Frida também desenvolveu uma infecção por fungos na mão 

direita, tendo que viajar a São Francisco para fazer tratamento com seu médico Leo Eloesser. 

Aliada a tudo isso, além dos problemas com as traições de Diego e da separação conjugal, a 

volta das dores na coluna. A forma encontrada por Frida Kahlo para traduzir seus 

sentimentos, virá a seguir. Antes, porém, acreditamos ser necessária a leitura de mais algumas 

de suas cartas. 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo ao médico Sigmund Firestone 
 

Nueva York, 1940 
  

Estuve muy enferma en México. Pasé tres meses acostada dentro de un terrible 

aparato que me cubría hasta el mentón y me hacía sufrir infernalmente. Todos los médicos 

de México pensaban que era necesaria una operación de la espina dorsal… Me asusté tanto 

que estaba segura de que iba a morir. […] Te puedes imaginar lo feliz y lo aliviada que me 

sentí. También pude ver a Diego y eso me ayudó más que cualquier otra cosa152.  

(HERRERA, 2005, p. 153) 

 

� (Trecho de) – Carta escrita pelo Dr. Leo Eloesser a Frida Kahlo 
 

San Francisco, 17 de agosto de 40 
 
Muy querida Fridita: 

Voy a explicarle lo poco que sé sobre su caso. Cuando yo la reconocí en el año 

‘30, tenía Ud., y todavía tiene, una anomalía congénita de la espina vertebral, quedándose 

malformadas varias vertebras lumbares. A esta anomalía la acompaña otra, de los 

segmentos de la medula y de los nervios que corresponden con las vertebras afectadas. Es 

esta anomalía del sistema nervioso que le causa la atrofia de la pierna derecha y una 

anestesia donde le vienen las muchas úlceras que ha sufrido en el pie derecho. Qué más le 

puede haber sucedido en ésta su última enfermedad – si se le ha aumentado la atrofia, o la 

anestesia – no lo sé decir, visto que entre las muchas opiniones médicas que me ha 

mandado no hay ninguna que menciona el estado actual de la pierna, la extensión de la 

atrofia muscular, ni de la anestesia. De manera que me es imposible comparar su estado 

actual con las alteraciones que ya existían antes de este último trastorno. 

                                                           
152 A felicidade de Frida se resume ao fato de que, neste momento, a necessidade da intervenção cirúrgica foi 
descartada. O que não poderia ser evitado anos depois. 
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Solo este sí puedo decir, que entre las radiografías del ano ‘30 (las tengo aquí), 

las de febr., de ’39 de Paris y éstas últimas no existe las más mínima diferencia; así que su 

peoría reciente no puede atribuirse a una afección de los huesos del espinazo, los cuales se 

veen muy claramente en las radiografías. Por lo tanto, intervenir sobre el hueso no está 

indicado. No solo eso, sino que anquilosear el hueso seria encerrar la medula y las raíces de 

los nervios en una caja fuerte sea desde donde apenas se pudieran disenterrar jamás si 

precisara intervenir sobre ellas.  

Con esta explicación, Fridita, tomados bajo consideración todos los aspectos de 

su mal así como sus relaciones con Diego ¿no le parece que lo que más urge es llegar a un 

diagnostico definitivo antes de hablar de terapia y del sí o del no de operaciones? ¿Y dónde 

podemos llegar mejor a ello que aquí? Saldrá Ud. a la vez de una turba de gente bien 

intencionada que hasta la hora, según veo, no han hecho más que darle consejos inútiles. 

La conseguiré un cuarto en el hospital de St. Luke, donde podrá Ud. apearse, 

yéndose directamente del avión, sin molestar a nadie. Y tendremos, Diego y yo  el gran 

alivio de saberla bien atendida. El pasaje del avión ya lo tenemos cobrado. Pase a las 

oficinas de la Panamericana para reclamarle; ya estará listo. 

Mas, no se vaya Ud. a Nuevayer de ninguna manera. Al Dr. Albee, de quien le 

hablan sus amigos, lo conozco mucho; y baje sigilo de secreto la advierto que es el 

alcornoque mayor de los alcornoque de confianza. Si por la presencia de Diego opina que 

prefiere estarse otra parte avíseme para mandarla a Boston, donde tengo amigos de 

confianza y sabiduría y honestidad que se cuidaran de Ud.  

Con todo cariño, pobre chiquita, le abraza  

    Su Doctorcito 

      Leo Eloesser 

(Arquivo pessoal da artista) 

 

Na primeira delas, Frida se diz feliz ao saber que a cirurgia na coluna, naquele 

momento, não seria mais necessária. Na segunda carta, escrita pelo Dr. Leo Eloesser, um dos 

trechos nos chama especialmente a atenção, quando este alia aos problemas de saúde de Frida 

o seu conturbado relacionamento com Diego Rivera, dando como certo que isso contribuía 

para a sua piora. E já sabemos que a década de 1940 foi uma das piores de toda a sua vida 

devido aos diversos problemas físicos e emocionais, embora também tenha sido uma das 

épocas mais produtivas.  

Agora, o autorretrato, onde grande parte dessa situação encontra-se traduzida. 
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Autorretrato dedicado ao Dr. Eloesser - 1940 

Óleo sobre fibra dura 
59,5 x 40 cm 

Coleção privada 
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Na tela, vê-se a artista mexicana com o mesmo olhar fixo, mas sem qualquer 

expressão que pudesse refletir seu estado anímico. O cabelo está cuidadosamente penteado e 

adornado com flores, como ela gostava de se retratar, apesar de toda dor interior. Vemos, mais 

uma vez, a cortina de plantas tropicais, embora, aqui, não se mostrem tão verdes e frondosas. 

Os galhos são secos, sem folhas, e as poucas existentes estão opacas, quase da mesma cor do 

céu que se mostra atrás de Frida. Tampouco há flores em meio às plantas, apenas uns poucos 

botões, também visíveis no enfeite do penteado da artista. Todo o cenário, sobretudo o tom de 

marrom que predomina na tela – cor de folha que se vai, segundo sua tabela de cores – evoca 

a tristeza e a desolação da artista descritas nas cartas. Tudo lhe parecia sem vida, sem 

colorido. O maior detalhe da tela está no colar de espinhos que ela traz ao redor do pescoço, 

ferindo-lhe e fazendo brotar gotas de sangue. Este detalhe nos remete imediatamente ao 

Autorretrato com colar de espinhos, também do ano de 1940, embora que neste vejamos o 

colar feito de apenas um ramo. As dores físicas e de amor parecem concorrer para a relação 

entre as duas telas. Analisando de forma geral os quadros pintados por Frida Kahlo, 

percebemos que uma das formas usada pela artista para traduzir sua angústia e sofrimento é, 

muitas das vezes, o sangue, símbolo ocidental da dor, que ela traz às suas telas sob diferentes 

formas. Nesses dois quadros, especificamente, há uma relação religiosa clara com o calvário 

vivido por Jesus Cristo. Como sugere o título, Frida pintou esta tela para presentear o médico 

Leo Eloesser, inserindo a seguinte dedicatória: “Pinté mi retrato en el año de 1940 para el 

Doctor Leo Eloesser, mi médico y mi mejor amigo. Con todo mi cariño. Frida Kahlo153”. 

Outro quadro que retrata o momento vivido por Frida Kahlo durante grande parte 

da década de 1940 é O sonho (La cama), apresentado no primeiro subcapítulo desta tese, 

quando tratamos especialmente do emprego das cores nas telas da pintora mexicana. Naquela 

ocasião, dissemos que a morte sempre fez parte de sua vida e, por essa razão, apareceu 

algumas vezes, de forma direta ou indireta, nas suas obras. Na ocasião, também comentamos 

sobre o semblante tranquilo da pintora, em contraponto com a presença de um esqueleto, 

representação da morte, dormindo tão próximo, remetendo-nos a uma frase que ela própria 

dissera ao contar detalhes do acidente de ônibus: embora não quisesse morrer, não temia a 

morte.  

Nos anos seguintes, pelo que podemos depreender de algumas biografias da 

artista, e, sobretudo, pela leitura de suas cartas, as dores na coluna se intensificaram. Aliado a 

                                                           
153 Tradução nossa: Pintei meu retrato no ano de 1940 para o Doutor Leo Eloesser, meu médico e melhor amigo. 
Com todo meu carinho. Frida Kahlo. 
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isso, velhos e novos problemas de saúde e emocionais. A má alimentação e também o uso do 

cigarro e do álcool contribuíam para sua piora. 

  

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo para Leo Eloesser 
 

Coyoacán , Julio 18, 1941 
 
Queridísimo doctorcito: 

[...] 

Yo sigo mejor de la pezuña, pata o pie. Pero el estado general bastante jo…ven. 

Creo que se debe a que no como suficiente, fumo mucho. ¡Y cosa rara!, ya no bebo nada de 

cocktelitos ni cocktelazos. Siento algo en la panza que me duele y cotinuas ganas de eructar 

(Pardon me, ¡¡burpted!!). La digestión de la vil tiznada. El humor pésimo. Me vou volviendo 

cada día más corajuda (em el sentido de México) no-valerosa (estilo español de la 

Academia de la Lengua), es decir muy cascarrabias. Si hay algún remedio en la medicina, 

que baje los humos a la gente como yo, procede a aconsejarmelo para que inmediatamente 

me lo trague, pa’ver qué efecto tiene. De la pintura voy dándole. Pinto poco pero siento que 

vou aprendiendo algo y ya no estoy tan maje como antes. 

[…] 

La muerte de mi papá ha sido para mí algo horrible. Creo que a eso se deba que 

me desmejoré mucho y adelgacé otra vez bastante. ¿Te acuerdas qué lindo era y qué 

bueno? 

(In: Querido Doctorcito, p. 203) 

 

A cada piora do seu estado de saúde, a cada nova cirurgia realizada, Frida tinha a 

impressão de que a morte se aproximava. O autorretrato Pensando na morte, de 1943, reflete 

mais esse momento, e também pode ser considerado mais um testemunho da péssima fase na 

qual ela se encontrava.  
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Pensando na morte - 1943 

Óleo sobre tela montado sobre fibra dura 
44,5 x 37 cm 

Coleção Dolores Olmedo Patiño 
Cidade do México, México 
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Aqui, Frida troca a imagem de Diego em seus pensamentos pela de uma caveira. 

Além disso, as frondosas folhas, tão cheias de vida, detrás dela, trazem em seus talos espinhos 

vermelhos como sangue, indicando seu padecimento. Frida também aparece bem mais magra, 

detalhe percebido no seu rosto mais fino e nos ossos da clavícula. 

Também as cartas seguintes, do ano de 1944, comprovam a deterioração cada vez 

mais acentuada de sua saúde.  

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Leo Eloesser 
 
Junio 24 de 1944 
 
Queridísimo doctorcito Eloesser, 
 

Realmente tienes razón de sobra para regañarme porque nunca te escribo, pero 

ya sabes que a pesar de todo te quiero hartísimo y nunca te olvido. 

Ahora te estoy escribiendo desde la cama porque sigo “fregada” de la espina. 

Cada día estoy peor. Vi al Dr. Alejandro Velazco Zimbrón que es un famoso cirujano de 

huesos aquí. Me ordenó un “corset” que llevo desde hace cinco meses. Al principio me costó 

mucho trabajo acostumbrarme, pues es de la chingada aguantar esa clase de aparatos, 

pero no puedes imaginarte cómo me sentía de mal antes de ponerme ese aparato. Ya no 

podía materialmente trabajar pues me cansaba de todos los movimientos por insignificantes 

que fueran. Me mejoré un poco con el corset, pero ahora vuelvo a sentirme igual de mal y 

estoy ya desesperada pues veo que nada mejora la condición de la espina. Me dicen los 

médicos que tengo inflamadas las meninges, pero yo no me acabo de explicar cómo está el 

asunto, pues si la causa es que la espina debe estar inmovilizada para evitar la irritación de 

los nervios, ¿cómo es que con todo y corset vuelvo a sentir los mismos dolores y las mismas 

friegas? 

Oye lindo, esta vez que venga, por lo que más quieras en la vida, explícame qué 

clase de chingadera tengo y si tiene algún alivio o me va a llevar la tostada de cualquier 

manera. 

Algunos médicos vuelven a insistir en operarme, pero no me dejaría operar si no 

fueras tú quien lo hiciera en caso de que sea necesario. 

Del caballete yo quisiera que fueras tan bueno de echarlo en un tren que me lo 

traiga acá, pues ahora lo necesito mucho porque les presto a veces los dos míos a los 

muchachos de mi casa. Yo pagaré aquí lo que cueste el transporte por express. ¿Quieres 

hacerme ese gran favor? 
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Tengo mucho gusto de que vengas pues tú sabes cómo te quiero. Perdóname 

que no te escriba mucho ni te cuente cosas porque aún de escribir me canso rete harto. 

Te mando miles de besos y mi corazón.  

Tuya Frida 

(TIBOL, 2007, p. 341) 

 
 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo ao médico Velazco Zimbrón 
 
Coyoacán. Julio 26, 1944 

 
Querido doctorcito Velazco Zimbrón 
 

Le escribo esta singular misiva porque creo que si voy a su consultorio nada más 

le voy a quitar el tiempo, y si le hablo por teléfono, no puedo explicarle todo lo que quiero. 

Ya pensé bien detalladamente lo de nuestra última plática acerca de mi 

espinazo, y saqué la siguiente conclusión: me rajo de plano del viaje a San José Purrua. 

Primero, porque no me alcanza la fierrada para irme tres semanas, que serían las que 

valdría la pena, segundo, me caería muy gordo el ambiente de gente “copetona” que me 

imagino va allí a ver qué pasa. Ni podría yo pintar ni nada, y llegaría yo mas neuras de lo 

que ya estoy aquí en los Coyoacanes. Así es que he decidido, si a usted le parece, curarme 

en la siguiente forma:  

Reposo (hasta donde me permita mi especialísima situación), inyecciones contra la probable 

herencia que me legó mi amado papá. Tratar de comer lo más que pueda. Cero cantidad de 

tequilas o licores del país extranjeros. Mandar al diablo las preocupaciones de índole casero 

y otras mucho más fregonas, y tener como finalidad primordial pintar lo que pueda, y lo que 

mi espinazo me permita. ¿Le parece bien? Como usted y yo hemos hablado poco de todas 

las molestias que me aquejan, además de las que me causa el espinazo fregado, es difícil 

que comprenda la decisión. Si alguna vez tiene un quinto de tiempo, me viene a ver, y 

procederemos al analicen de todo en detalle. Ya con el corset que gracias a usted tengo, me 

ayuda bastante para ir resistiendo esta vida de la… tristeza! Lo demás que siga rodando!  

Le mando hartísimos saludos, y también le suplico se los dé a su señora y a los 

chamaquitos. Dirá usted que ya ni la amuelo con esta carta tan gacha y poco respetuosa, 

pero ya sabe que además de ser mi médico lo considero mi mejor amigo – por eso me 

atrevo a escribirte tan franco – y tan sencillo. Mil saludos de Frida. 

Cuando vengas traiga los dibujos de su niño para que los vea. 

 

(Arquivo pessoal da artista) 
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As cartas acima são do mesmo ano do autorretrato a seguir, Coluna partida. 

Através delas percebemos a situação de desespero em que Frida se encontrava, devido, 

sobretudo, aos problemas na coluna, que a impossibilitavam, na ocasião, de pintar seus 

quadros. Ela teria baixado de peso e sofria desmaios. De cama, devido à intensidade das 

dores, passou a usar, uma vez mais, o colete ortopédico recomendado pelo médico Velazco 

Zimbrón, a quem a carta é endereçada. Após quase cinco meses, as dores arrefeceram, 

voltando, em seguida, com igual ou maior intensidade, sendo então cogitada uma nova 

cirurgia. A carta escrita a Zimbrón deixa ainda mais clara sua situação. Frida padecia não 

apenas de dores na coluna, mas também de outros tipos de males. Sofrimentos que levaria a 

artista a pintar o autorretrato seguinte. 
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A coluna partida - 1944 

Óleo sobre tela montado sobre fibra dura 
43 x 33 cm 

Coleção Dolores Olmedo Patiño 
Cidade do México, México 
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As duas cartas apresentam claramente a tela como tradução intersemiótica. Cabe-

nos, entretanto, chamar a atenção para alguns elementos. No quadro em questão, Frida expõe 

uma coluna jônica, divida em várias partes, em substituição à sua própria coluna vertebral, 

sendo esta sustentada por um colete ortopédico. Todo o seu corpo, até mesmo o rosto, 

encontra-se crivado por uma imensa quantidade de cravos, em uma nova remissão à 

simbologia cristã. Lágrimas abundam dos seus olhos. Curioso é que, apesar de toda dor e 

sofrimento, ela aparece com um porte majestoso, reflexo de sua fortaleza, motivo pelo qual se 

tornaria mundialmente conhecida e admirada. Frida costumava dizer: “uno debe aguantar; no 

hay de otra154”. Atrás dela, em lugar da vegetação tropical, vemos um cenário bastante árido, 

desértico, com grandes fendas como as de um terremoto. O tom amarelo prevalece, 

acentuando ainda mais seu pesado estado de ânimo e sua saúde. Esta cor será predominante 

em muitos outros quadros desta época, a exemplo da colcha amarela no autorretrato O sonho 

(a cama). Para encobrir a genitália, ela usa o que nos sugere ser um pano branco com algumas 

manchas escuras que parecem ser sangue, numa provável recorrência imagética ao Cristo.  

Assim como nas cartas, também no diário, Frida se reportava aos constantes 

problemas na coluna. Mesmo em meio a tanta aflição, a evocação ao grande amor de sua vida 

se fazia presente.  

 

Anos, 
Esperando com a angústia 
Guardada, a coluna 
partida, e o imenso olhar, 
sem caminhar, pelo grande 
caminho. 
Movendo minha vida 
Enclausurada 
Em aço. 
 
Diego! 

(Anotações do diário, p. 256) 
 

 

A partir do ano de 1944, houve uma piora ainda mais acentuada no estado de 

saúde de Frida. Para demonstrá-lo, recorremos uma vez mais à sua história clínica, 

destacando, neste momento, um pequeno trecho dela, acrescido de uma carta deste mesmo 

período, em que a pintora descreve em detalhes os males que a acometiam. Vale chamar a 

                                                           
154 Tradução nossa: devemos suportar; não há outro jeito. 
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atenção para um detalhe: a carta abaixo foi escrita em fevereiro de 1946, e Frida comenta que 

estava de cama havia quatro meses, ou seja, desde novembro de 1945, mesmo ano em que foi 

pintado o autorretrato proximamente exposto. 

 

Desde 1946 hasta 1950 sigue la enferma en peores condiciones que nunca, 
con dolores constantes en columna, pérdida de peso (de 54k a 42). Estado 
general pésimo. Incapacitada para bastarse a sí misma. Con depresión 
nerviosa. En 1949 gangrena en pie derecho. Tratada por el Dr. David 
Glusken logra evitar amputación de pie. El tratamiento dura cuatro meses. 
Consulta al Dr. Faril quien recomienda otra fusión vertebral (las 5 lumbares). 
El Dr. Farill opera el 23 de marzo de 1950155. (História Clínica – arquivo 
pessoal da artista) 

  

  

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Ella y Bertram D. Wolfe 
 
14 de febrero de 1946 
 
Ella linda y querido Boit, 
 

¡Aquí vuelve a aparecer el cometa! ¡Doña Frida Kahlo aunque ustedes no lo 

crean! Les escribo desde la cama, porque desde hace cuatro meses estoy fregada con el 

espinazo torcido, y después de haber visto a hartísimo médicos de este país, he tomado la 

decisión de irme para los Nueva Yores a ver uno que dicen que es “padre” de más de 

cuatro… todos los de aquí, los “huesores” u ortopédicos opinan por hacerme una operación 

que creo que es muy peligrosa, pues estoy flaca, agotada y dada enteramente a la chin… y 

en este estado no quiero dejarme operar sin consultar primero a algún doctor “copetón” de 

Gringolandia. Asé es que quiero pedirles un grandísimo favor, que consiste en lo siguiente:  

Aquí les adjunto una copia de mi historia clínica156 que les servirá para darse 

cuenta de todo lo que he padecido en esta jija vida, pero además quisiera que si fuera 

posible, se la enseñara al doctor Wilson, que es al que quiero consultar allá. Se trata de un 

médico especializado en huesos, cuyo nombre completo es doctor Philip Wilson, 321 East 

42nd Street, N.Y.C.  

Lo interesante para mí es saber estos puntos: 

[…] 

 
                                                           
155 Tradução nossa: De 1946 até 1950 a enferma segue em piores condições como nunca visto, com dores 
constantes na coluna, perda de peso (de 54k a 42). Estado geral péssimo. Incapacidade para cuidar de si mesma. 
Com depressão nervosa. Em 1949, gangrena no pé direito. Tratada pelo Dr. David Glusken consegue evitar a 
amputação do pé. O tratamento dura quatro meses. Consulta o Dr. Faril que recomenda outra fusão vertebral (as 
5 lombares). El Dr. Faril a opera em 23 de março de 1950. (Texto original, ver ANEXO 2) 
156 A mesma a que fizemos alusão anteriormente. 
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6) MUY IMPORTANTE 

Que me pongo en su magnífica manos porque además de conocer se gran 

reputación a través de los médicos, me lo recomendó personalmente en México un seños 

que fue su cliente y se llama Arcady Boytler, quien lo admira y lo adora porque lo alivió de 

una cosa también de espina dorsal. Decirle que Boytler y su señora me hablaron primores 

de él y que yo voy encantada de la vida a verlo, pues sé que los Boytler lo adoran y que me 

estiman a mí bastante para mandarme con él. 

[…] 

9) Pueden explicarle más o menos qué clase de cucaracha ranchera es su cuate 

Frida Kahlo pata de palo. Los dejo en entera libertad de darle toda clase de explicaciones y 

hasta de describirme (si es necesario, pídanle a Nick una foto, para que sepa qué clase de 

fachada me cargo). 

[…] 

11) Díganle que, como enferma, soy bastante aguantadora, pero que ahora ya 

me agarra un poco forzada, porque en esta ca… vida, se sufre, pero se aprende, y que 

además ya la bola… de años me ha hecho más pen… sadora. 

Ahora van otros datos para ustedes, no para el doctorcito Wilsoncito: 

1º Me van a encontrar algo cambiada. Ya la cana de abruma. La flacura también 

y estoy un tanto cuanto ensombrecida por la penalidad. 

La vida matrimonial 2ª va muy bien. Todo cambia y ahora tomo todo con más 

calma y precautelancia. 

Los sigo queriendo cantidad y espero que ustedes a mí lo mismo. ¿Me 

equivoco? 

Mientras oigo de sus bocas un saludote. Por favor escríbame rápido de este 

asunto que me urge. Les mando hartísimos besos y todo el agradecimiento de su cuatacha. 

Frida 

(TIBOL, 2007, p. 356) 
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Sem esperança - 1945 

Óleo sobre tela montado 
sobre fibra dura 

28 x 36 cm 
Coleção Dolores Olmedo 

Patiño 
Cidade do México, 

México 
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Na tela intitulada Sem esperança (1945) vemos uma Frida, de fato, bastante magra 

(condição que ela reitera em diversos momentos da carta), deitada numa cama, braços 

estendidos por baixo do lençol, rendida. A coberta, por sinal, traz em toda sua extensão 

algumas figuras microscópicas que, muito embora se assemelhem a simples bordados, fazem 

alusão às persistentes infecções que invadiam seu corpo. Lágrimas escorrem-lhe dos olhos, 

indicando falta de esperança de que as coisas pudessem melhorar. O cavalete tantas vezes 

usado para sustentar suas telas, agora serve de apoio para um funil que a alimenta 

constantemente. Na ocasião, seu médico, o Dr. Eloesser, recomendou-lhe repouso absoluto e 

uma dieta alimentar especialmente voltada para o ganho de peso. Também nesta tela é visível 

a preferência da artista pelo tom amarelo, até mesmo na cor da sua pele, acompanhado de uns 

poucos tons de vermelho. O cenário é muito parecido ao de outros autorretratos, a exemplo do 

anterior, Coluna partida, e da tela que veremos a seguir, Árvore da esperança, mantenha-se 

firme: uma terra desértica, cheia de fendas, algumas das quais muito profundas, como se 

tivesse acontecido um terremoto. No verso desta tela Frida escreve: “A mí no me queda ya ni 

la menor esperanza… Todo se mueve al compás de lo que encierra la panza”157, reafirmando 

o que o título da obra já sugere, em mais um caso de indexicalidade interna. 

Passados dois anos, em 1946, Frida pinta o autorretrato O veado ferido158, e o 

presenteia ao casal de amigos, Lina e Arcady Boytler, antes de sua partida para Nova Iorque, 

onde seria submetida a mais uma cirurgia. O quadro, uma forma de agradecimento pelo fato 

de os amigos terem lhe recomendado o célebre cirurgião Phillip D. Wilson, criador de uma 

técnica que consistia em fixar a parte posterior da coluna vertebral mediante enxerto, placas e 

parafusos. A tela foi enviada ao casal acompanhada dos seguintes versos:  

 

Solito andaba el Venado 
rete triste y muy herido 
hasta que en Arcady y Lina 
encontró calor y nido. 
 
Cuando el Venado regrese 
fuerte, alegre y aliviado 
las heridas que ahora lleva 
todas se le habrán borrado. 
 
Gracias niño de mi vida, 
gracias por tanto consuelo 
en el bosque del Venado 

                                                           
157 Tradução nossa: Já não tenho a menor esperança... Tudo se move ao compasso do que vai dentro da pança. 
158 Entre os vários animais de estimação que Frida Kahlo teve, estava um veado de nome Granizo.  



263 

 

ya se está aclarando el cielo. 
 
Ahí les dejo mi retrato, 
pa’que me tengan presente, 
todos los días y las noches, 
que de ustedes me ausente. 
 
La tristeza se retrata 
en todita mi pintura, 
pero así es mi condición, 
ya no tengo compostura 
 
Sin embargo, la alegría 
la llevo en mi corazón 
sabiendo que Arcad y Lina 
me quieren tal como soy. 
 
Acepten este cuadrito  
Pintado con mi ternura, 
A cambio de su cariño 
Y de su inmensa dulzura159. 

                                                           
159 Tradução nossa: Sozinho andava o Veado/muito triste e ferido/ até que em Arcady e Lina/encontrou calor e 
ninho. Quando o Veado regresse/forte, alegre e aliviado/as feridas que agora levam/todas terão se apagado. 
Obrigada menino da minha vida/obrigada por tanto consolo/no bosque do Veado/já está clareando o céu. Aí lhes 
deixo meu retrato/para que me tenham presente/todos os dias e noites/que de vocês me ausente. A tristeza se 
retrata/em toda minha pintura/ mas essa é minha condição/já não tenho compostura. No entanto, a alegria/a levo 
em meu coração/sabendo que Arcady e Lina/ querem-me tal como sou. Aceitem esse quadro/pintado com minha 
ternura/em troca do seu carinho/e da sua imensa doçura. 
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O veado ferido - 1946 

Óleo sobre fibra dura 
22,4 x 30 cm 

Coleção de Carolyn Farb 
Houston, Texas, EUA 
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Os versos escritos por Frida e a tela por ela pintada nos remetem a mais um 

exemplo de tradução intersemiótica, repetindo as telas e os textos escritos anteriores. A sua 

aflição está representada na figura do veado – símbolo de algumas culturas indígenas160e 

também um dos animais de estimação da artista –, que traz o rosto da mexicana e parte da sua 

cabeça atados ao seu corpo, reportando-nos à figura de um centauro, em mais uma remissão 

mitológica. O animal encontra-se ferido e sangrando em virtude das nove flechas que 

perfuram seu corpo. Nove também é o número de pequenos chifres na sua cabeça, além das 

nove árvores que estão na direção para onde o animal está voltado. Segundo Hayden Herrera 

(2005), a repetição do número nove seria uma referência ao número de cirurgias a que Frida 

teria se submetido até esse momento na tentativa de corrigir o problema na coluna 

vertebral161. Ao fundo da paisagem, próximo às árvores, vê-se um céu de tormenta, com raios 

e trovões: seu momento presente. No entanto, por trás dele, na linha do horizonte, existe uma 

esperança de escape conotada num céu claro e num mar de águas límpidas e esverdeadas – o 

mar significando vida; minha vida, disse ela, certa vez –, demonstrando a esperança 

restaurada nessa nova possibilidade de cura, depois de tantas cirurgias mal sucedidas. A 

palavra carma aparece escrita no canto inferior esquerdo da tela, como que afirmando que 

ninguém escapa ao seu destino. A opção pelo uso da figura do veado para traduzir a sua 

própria dor pode encontrar resposta nos versos abaixo, retirados do seu diário íntimo. 

Também nesses versos nos chama especialmente a atenção a estrofe “rir e soltar-se é prova 

de força”, por saber que esse era um costume seu: fazer piada (por vezes macabras) das 

próprias mazelas. 

 

Nada mais precioso do que o riso 
e o desprezo – Rir e soltar-se 
é prova de força. Ser cruel 
despreocupadamente. 
A tragédia é o que “o homem” tem de  
mais ridículo mas estou certa de que 
os animais sofrem, 
embora não exibam seus “sofrimentos” 
em “teatros” abertos nem 

                                                           
160 Na cultura huichola, o veado é um Deus de luz que guia os homens durante a viagem do peiote, uma espécie 
de pequeno cacto que produz efeitos alucinógenos quando ingerido. In: Fernando Benítez. Los indios de México. 
Ediciones Era. México, 2002. 
161 Após realizar mais uma cirurgia na coluna, Frida Kahlo afirma em uma anotação do seu diário que aquela era 
a de número sete. Esta anotação, que será exposta quase ao final deste capítulo, não tem registro de data. Mas, 
pelas informações nela contida, podemos deduzir que a mesma tivesse sido escrita no ano de 1950. Por esta 
razão, ficamos na dúvida com relação ao número exato de cirurgias a que ela teria se submetido quando pintou 
este autorretrato. Cabe ainda mencionar que a artista também pode ter se equivocado na sua contagem. 
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“fechados” (seus lares). 
e sua dor é mais real 
do que qualquer imagem 
que o homem possa 
representar  
como dolorosa.  

(Anotação do diário, p.224) 
 

 

É então que, animada com a promessa de seu médico de grandes e possíveis 

melhoras, Frida Kahlo se submete a nova cirurgia com o Dr. Wilson, no ano de 1946, na 

cidade de Nova Iorque. O método implicava uma fusão espinhal unindo quatro vértebras com 

um fragmento de osso extraído de sua pélvis e uma barra de metal de quinze centímetros de 

largura. Dada a sua fragilidade psicológica nesse período, ela passou a se lamentar ainda mais 

da pouca atenção dada por Diego, conforme carta de maio de 1946. 

 

 

� (Trecho de) - Carta escrita por [...] a Frida Kahlo. O documento encontra-se 
datilografado em um papel com timbre de Laboratorios Sulpha. 
 
México. D.F.  
 
6 de Junio 1946 
 

Querida Frida: 
 
Sin noticias directas tuyas de ninguna clase no sé exactamente qué es lo que 

pasa por esos Nuevayores. 

De todos modos me dice Cristi que decididamente han propuesto operarte y por 

lo que veo han llegado ya a un diagnostico preciso y a un tratamiento igualmente justificado. 

Creo rotundamente que debes ponerte incondicionalmente en manos del Dr. 

Wilson y de una vez dejarte operar. Por las noticias un “tanto borrosas” de la Chaparrita, 

pienso que los médicos de esa han podido diagnosticar seguramente un síndrome de 

compresión progresiva o algo parecido, en cuyo caso creo que la operación es realmente 

imprescindible. 

Espero me comuniques exactamente cuál es la opinión y conclusiones definitivas 

a las que han llegado los médicos.  

No debes tener miedo. La operación va a proporcionarte unos días más o menos 

largos de molestias que a final de cuentas son los mismos días y las mismas molestias que 
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tendrías que soportar de continuar en el estado en que has vivido en los últimos años. Los 

beneficios de tu curación y mejoría tú mejor que nadie eres la que sabrá apreciarlos. Tu 

único papel en estos momentos es confiarte de manera absoluta en quien te está tratando y 

no pensar ni intentar decidir una cosa u otra. Ya has pensado bastante y ya has decidido en 

muchas ocasiones buscando un consejo o sin buscarlo. Ahora ni pienses ni te aconsejes: 

déjate hacer pues tengo el convencimiento de que ahora, y definitivamente, vas a mejorarte 

completamente y vivir con la intensidad y placer a que tu cerebro y tu piel tienen derecho. 

Vas a curarte ten absoluta fe en ello y pon de tu parte todo lo necesario para contribuir a 

ello: confianza absoluta en tu medico, deseo absoluto de vivir y de curarte, tranquilidad de 

espirito y paciencia necesaria para esperar tu completo restablecimiento con la calma 

necesaria y el reposo físico y nervioso que se te ordene. 

Es tu máxima tentativa para curarte. Mantén firme todo tu maravilloso anhelo de 

vivir y pon toda tu fuerza de voluntad al servicio de tu tranquilidad, y ten la seguridad de que 

vas volver a vivir quizá como nunca hasta ahora la ha sido posible. 

(Arquivo pessoal de Frida Kahlo) 

 

 

� (Trecho de) - Carta escrita por Frida a Diego Rivera 
 
Nueva York, jueves 29 de mayo, 1946 
 
[…] esto es todo lo nuevo que puedo contarte desde que me volví estúpida esperando […] 

¿Cómo te has estado sintiendo, amor mío? Por favor, escríbeme tres palabras 
para saber se ti […] 

(TIBOL, 2007, p. 361) 

 

 

A falta de noticias de Diego agravava ainda mais o estado de Frida. Tanto é que, 

um mês depois da carta escrita por ela a Diego, sua irmã Cristina escreve ao cunhado e lhe 

pede que mande notícias a Frida para tranquilizá-la. 

 

[…] lo que me extraña es que no escribas, pues Frida está tan nerviosa que 
tus cartas le darán un gran alivio […] ahora más que nunca necesita no 
preocuparse por nada para que sus nervios ayuden a su mejoría […] su 
estado nervioso requiere que sienta que está cerca de alguien que la quiera, 
pues es la única forma de que aunque sea a ratos duerma […] Le tomaron 
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medidas para un corsé de acero que le van a hacer para cuando la levanten. 
Si vieras cómo ha sufrido esta vez te daría dolor.162 (TIBOL, 2007, p.361) 
 

Também é deste mesmo ano (1946) o autorretrato seguinte. Agora, para fazer 

nossa análise, utilizaremos o método inverso, ou seja, em lugar de apresentarmos os textos 

escritos seguido do autorretrato e dos signos usados por Frida para traduzir seus sentimentos, 

iremos, primeiramente, à tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162 Tradução nossa: o que me estranha é que você não a escreva, pois Frida está tão nervosa que suas cartas 
poderão lhe dar um grande alivio [...] agora mais do que nunca ela precisa não se preocupar com nada para que 
seus nervos a ajudem na recuperação [...] seu estado nervoso requer que ela se sinta bem estando perto de 
alguém que a queira, pois é a única forma que, ainda que seja pouco, ela consiga dormir [...] Tiraram suas 
medidas para fazer um colete ortopédico de couro para quando ela se levante. Se você visse como ela tem 
sofrido, te daria dó. 
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Árvore da esperança, mantenha-se firme - 1946 

Óleo sobre fibra dura 
55,9 x 40,6 cm 

Coleção de Daniel Filipacchi 
Paris, França 
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Neste autorretrato, Árvore da esperança, mantenha-se firme, é a própria Frida 

Kahlo que comenta sobre sua criação e os acontecimentos e sentimentos que a tela estaria 

traduzindo. Como ela mesma informa em carta escrita no ano de 1946 a Eduardo Morillo 

Safa, trata-se, antes de tudo, do resultado de sua mais recente cirurgia na coluna vertebral. 

Também merece particular atenção determinado trecho da missiva em que a pintora revela 

não ter certa “habilidade” verbal para descrever o que se encontra retratado na própria tela. 

Seria como dizer: prefiro me comunicar através da pintura, pois é desta forma que melhor 

consigo traduzir meus sentimentos e minhas emoções.  

Em um trecho de outra carta destinada a Alejandro Gómez Arias, na qual Frida 

usa divertidamente várias palavras e mesmo frases em inglês, ela aborda o momento pós-

cirúrgia e o pouco tempo que podia destinar ao que ela mais gostava de fazer: pintar. 

Passemos, primeiramente, à leitura das duas cartas. Em seguida, nossa análise. 

  

� (Trecho de) - Carta al ingeniero Eduardo Morillo Safa 
 
Coyoacán, octubre 11, 1946  
 
[…] Junto con su carta, es decir, en el mismo momento recibí una del Dr. Wilson, que fue el 

que me operó y me dejó cual “rifle” de repetición! Dice que ya puedo pintar dos horas 

diarias. Antes de recibir sus órdenes ya había comenzado a pintar y aguanto hasta tres 

horas dedicada al pinte y pinte. Ya casi le termino su primer cuadro que, desde luego, no es 

sino el resultado de la jija operación! Estoy yo – sentado al borde de un precipicio – con el 

corsé de acero en una mano. Atrás estoy en un carro de hospital acostada – con la cara 

hacia un paisaje –, un cacho de espalda descubierta donde se ve la cicatriz de las 

cuchilladas que me metieron los cirujanos, “jijos de su… recién casada mamá”. El paisaje es 

el día y la noche, y hay un “esqueleto” (o muerte) que huye despavorido ante la voluntad mía 

de vivir. Ya se lo imagina, más o menos, pues la descripción es “gachísima”. Ya ve que ni 

poseo la lengua de Cervantes, ni la aptitud o genio poético o descriptivo, pero usted es un 

“hacha” para entender mi lenguaje un tanto cuanto “relajiento”. […] 

(TIBOL, 2007, p. 365) 
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� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo a Alejando Gómez Arias 
 
30 de junio de 1946. Nueva York 
 
Alex Darling, 
 

No me dejan escribir mucho, pero es sólo para  decirte que ya pasé the big trago 

operatorio. Hace tres weeks que procedieron al corte de huesores. Y es tan maravilloso este 

medicamen y tan lleno de vitalidad mi body, que hoy ya procedieron al paren en mis poor 

feet por dos minutillos, pero yo misma no lo belivo. Las dos first semanas fueron de gran 

sufrimiento y lágrima, pues los dolores no se los deseo a nobody; son buten de estridentes y 

malignos, pero ya en esta semana aminoró el alarido y con ayuda de pastillámenes he 

sobrevivido más o menos bien. Tengo dos cicatrizotas en the espaldilla en this forma. De 

aquí procedieron al arranque del cacho de pelvis para injertarlo en la columnata, que es 

donde la cicatriz me quedó menos horripilante y más derechita. Cinco vertebrellas eran las 

dañadas y ahora van a quedar cual riflamen. Nada más que the latosidad es que tarde 

mucho el hueso para crecer y reajustarse y todavía me faltan seis semana en cama hasta 

que me den dialta y pueda huir de esta horripilante city a mi amado Coyoacán. ¿Cómo estás 

tú? Please escríbime y mándame one libraquito; please don’t forget me. ¿Cómo está tu 

mamacita? Alex, no me abandones solita, solita en este maligno hospital y escríbime. Cristi 

está rete aburridísima y ya nos asamos de calor. Hace gran cuantiosidad de calor y ya no 

sabemos qué hacer. ¿Qué hay en México? ¿Qué pasa con la raza por allá?  

Cuéntame cosas de todos y sobre todo, de ti. 

Tu F. 

Te mando buten de cariño y hartos besos. ¡Recibí tu carta, que me animó tanto! 

No me olvides. 

(TIBOL, 2007, p. 362) 

 

De regresso ao México após a cirurgia, Frida ainda teve que ficar de cama por 

algum tempo. Em seguida, passou a usar um colete de aço que a acompanhou por 

aproximadamente oito meses. Nesse período, seguiu pintando. Como ela mesma havia 

afirmado, o quadro Árvore da esperança, mantenha-se firme era o resultado de sua mais 

recente operação. Os elementos ali dispostos, que depois da leitura das cartas passam a ser 

considerados signos indicativos de seu estado físico e mental, comprovam a afirmação. A 

dualidade na qual Frida vive se traduz na tela, através dos contrastes de claro e escuro, dia e 

noite, sol e lua, passado e futuro, dividindo a tela em duas metades. Em sua totalidade, veem-
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se “duas” Fridas, uma aparentemente curada (a “sobrevivente heróica163”) e a enferma (a 

“vítima trágica164”). A primeira encontra-se voltada para o sol – a esperança –, deitada numa 

maca hospitalar, envolta num lençol branco que deixa visíveis as incisões cirúrgicas ainda 

abertas e sangrando. A outra Frida, em oposição, encontra-se de costas para a noite – o 

passado obscuro e doloroso. Ainda assim, usa um lindo traje vermelho de tehuana, da mesma 

cor do adorno que leva na cabeça, além de brincos e colar. Está cuidadosamente arrumada, o 

que nos remete a Herrera (2005), quando esta afirma que em muitas das pinturas, quanto 

maior era a sua dor interior, mais Frida se esmerava na apresentação da sua imagem:  

 

Las pinturas de Frida Kahlo están llenas de contradicciones. Está la tensión 
producto del exterior festivo y sin adornos de la Kahlo y su angustioso 
interior. Está la división entre su máscara de control y el remolino que se 
agitaba en su cerebro. Aun si se presentaba a sí misma como heroína, insistía 
en que supiéramos de su vulnerabilidad. Y aunque se sentía impelida a verse 
a sí misma y a verse realmente, se escondía tras la criatura mitológica que 
inventó para ayudarse a soportar los golpes de la vida. Para la Kahlo, el 
pintar autorretratos era una manera tanto de cirugía psicológica como de 
negación. Al proyectar su dolor al exterior hacia una segunda Frida, no sólo 
enfrentaba y confirmaba su dura realidad, sino que también exorcizaba al 
dolor. Al dar y retener, la Kahlo imbuía emoción a sus autorretratos, que no 
eran sólo un modo de comunicar sus sentimientos, sino también un medio de 
controlarlos. Así, mientras sus pinturas nos adentran en su poder, también 
nos resultan frustrantes. Las doscientas y tantas obras que produjo entre 
1926 y su muerte, en 1954, a la edad de cuarenta  y siete años, nos obliga a 
quedar cara a cara con Frida, tanto la leyenda como la realidad, y por medio 
de ella quedamos cara a cara con las áreas inexploradas de nosotros mismos. 
(HERRERA, 2005, p. 4)165 

 

Voltando à análise do autorretrato, embora seja a Frida cuidadosamente vestida e 

penteada que aparenta estar fisicamente perfeita, era ela, na verdade, a enferma, a que sofria 

as terríveis dores na coluna. Nota-se em suas mãos o símbolo dessa dor que ela carregou por 

longos e duros anos: o colete ortopédico. Ela também se mostra triste, com lágrimas caindo-

lhe dos olhos, segurando uma flâmula com o texto que dá título ao autorretrato: Árvore da 

                                                           
163 HERRERA, 2005. 
164 Idem. 
165 Tradução nossa: As pinturas de Frida Kahlo estão cheias de contradições. Está a tensão produto do seu 
exterior festivo e sem enfeites e seu interior angustiado. Está a divisão entre sua máscara de controle e o 
redemoinho que se agitava em seu cérebro. Ainda que se apresentasse como uma heroína, insistia em que 
soubéssemos de sua vulnerabilidade. E ainda que se sentisse impelida a ver a si mesma e a se ver realmente, se 
escondia atrás da criatura mitológica que inventou para ajudar a si mesma a suportar os golpes da vida. Para 
Kahlo, pintar autorretratos era uma maneira tanto de cirurgia psicológica quanto de negação. Ao projetar sua dor 
exterior em uma segunda Frida, não apenas enfrentava e confirmava sua dura realidade, mas era também um 
meio de controlá-las. Assim, enquanto suas pinturas nos permitem entrar em seu poder, também nos causa 
frustração. As duzentas e tantas obras que produziu entre 1926 e sua morte, em 1954, a idade de quarenta e sete 
anos, obriga-nos a ficar cara a cara com Frida, tanto a lenda como a realidade, e por meio dela ficamos cara a 
cara com as áreas inexploradas de nós mesmos. 
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esperança, mantenha-se firme. Também é esta Frida que está mais próxima do precipício, 

sugerindo o perigo do qual ela acabara de escapar, isto é, da morte. Na carta, a pintora se 

refere a um esqueleto que foge espavorido diante da sua vontade de viver, mas nós não o 

vemos na tela. É possível que, no final, ela o tenha eliminado da pintura. O terreno árido, 

seco, cheio de fendas é como uma representação das suas feridas abertas.  

No diário, como que na tentativa de dar ânimo a si mesma, ela escreve as frases 

abaixo. Nelas, a solidão do momento e a falta de Diego também se fazem presentes. 

 
7 de novembro de 1947 
Árvore da Esperança 
mantém-te firme! 
Eu te esperarei –  
Respondeste a um sentimento 
com a tua voz e eu estou repleta 
de ti, esperando que as tuas 
palavras cheguem e que 
me façam crescer e 
me enriquecer 
 
DIEGO 
Estou só. 

(Anotações do diário, p. 229) 
 

 

Já nos versos abaixo, também retirados do diário da pintora, Frida parece falar não 

apenas do autorretrato que acabamos de analisar, mas também de outros, ao evocar alguns dos 

elementos que observamos em suas telas, e que, neste momento da pesquisa, temos plenas 

condições de identificar. 

 
A vida silenciosa.. 
doadora de mundos.. 
Veados feridos 
Roupas de tehuanas 
Raios, penas, sóis 
ritmos ocultos 
“A menina Mariana” 
Frutos muito vivos 
a morte se afasta – 
linhas, formas, ninhos. 
as mãos construindo 
os olhos abertos 
sentidos de Diego 
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lágrimas inteiras 
todas muito claras 
cósmicas verdades 
vivendo sem ruído. 
 
Árvore da Esperança 
mantém-te firme. 
 
Minha exposição no México. 1953.  

(Anotação do diário, p. 255) 
 

 

Para desespero da pintora, a última cirurgia realizada não foi bem sucedida e as 

dores na coluna se intensificaram, passando a ser ainda mais constantes. Frida emagreceu e 

adquiriu anemia. Mas, mesmo assim, continuava pintando.  

Dois anos depois da realização da cirurgia, a mexicana declara em carta ao Dr. 

Samuel Fastlicht, que levou mais tempo para concluir determinada pintura devido a uma 

“longa temporada de mal-estar”. Comenta ainda que dita obra é a expressão (para nós, a 

tradução) exata de sua emoção. O quadro em questão é Autorretrato, pintado no ano de 1948. 

 

 

� (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo ao Dr. Samuel Fastlicht 
 
Enero  9 de 1948, Coyoacán 
 
Sr. Dr. Samuel Fastlicht 
 
Estimado compañero, 
 

Aquí tiene usted finalmente la pintura. Me tardé mucho más tiempo del 

convenido porque últimamente he tenido una temporada de “friegas” doble anchas que no 

tengo palabras cómo describirlas. Todo ese estado de ánimo se refleja naturalmente en mi 

autorretrato. Quizá a usted no le guste nada, y tiene todo el derecho a decírmelo 

sinceramente. A mí sí me gusta puesto que es la expresión exacta de mi emoción y es lo 

que a todo pintor sincero le interesa. […]  

Millones de gracias y espero que comprenda claramente que no es encaje de mi 

parte ni nada que se le parezca. 

Le mando hartos saludos y no me mande regañar porque no he ido. Si estuviera 

usted en mi lugar ya se habría echado de la catedral para abajo. 
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Que la vida en 1948 y siempre le sea leve es lo que le desea su compañera y 

amiga sincera. 

Frida Kahlo. 

(TIBOL, 2007, p. 397) 
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Autorretrato - 1948 

Óleo sobre fibra dura 
50 x 39,5 cm 

Coleção de Dr. Samuel Fastlicht 
Cidade do México - México 
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Neste autorretrato, Frida está, uma vez mais, usando o traje de tehuana. A tela 

dialoga com outra, Autorretrato como Tehuana, pintada no ano de 1943, ou seja, cinco anos 

antes. Entretanto, neste quadro, ela não apresenta a mesma beleza física que outrora, nem 

mesmo porta as coloridas flores na cabeça ou a imagem de Diego em seu pensamento. Em 

plano próximo, aqui, seu rosto está mais triste, retratado numa escala maior, permitindo-nos 

vê-lo em destaque, como num close, fazendo-nos sentir o que ela sente. Suas expressões, os 

contornos do rosto, embora ligeiramente mais robusto, são mais ásperas e duras, 

provavelmente devido ao passar do tempo e aos muitos anos de sofrimento. O adorno na 

cabeça, parte do traje de tehuana, não está em harmonia com o rosto, como no quadro a que 

aludimos. Ao contrário, acentua ainda mais a fronteira psicológica que parece haver entre 

eles. Dos seus olhos escorrem três lágrimas. Na carta, Frida afirma que não tinha palavras 

para descrever a sua dor. Em lugar da linguagem verbal, usou a pintura. 

A cada nova cirurgia se renovavam as esperanças de ver-se curada. Alguns dos 

seus críticos e pesquisadores afirmam que era através dos problemas de saúde que a pintora 

conseguia atrair a atenção e admiração de Diego. Ele teria dito, quando da primeira 

reconciliação do casal, que retomaria a relação porque Frida necessitava dele, fazendo 

referência às muitas e constantes enfermidades da esposa. Essas declarações pareciam fazer 

sentido. Junto ao marido, a recuperação da pintora era melhor e mais rápida. Quando ele se 

ausentava ou ela se sentia abandonada, intensificavam-se as crises, conforme demonstrado em 

cartas anteriores. 

Em 1950, Frida se internou no Hospital Inglês da Cidade do México. Quando 

saiu, um ano depois, somava mais uma operação na coluna. No seu diário, ela agradece 

especialmente ao médico que realizou a cirurgia, Dr. Farill, além de deixar registrado o 

momento. No ano de 1951, ela pintaria um autorretrato para agradecer ao médico por lhe 

devolver a alegria de viver. 

 

Passei um ano doente, 
Sete operações na coluna vertebral. 
O Dr. Farill me salvou. 
Me devolveu a 
alegria de viver. Mas 
ainda estou na cadeira de 
rodas, e não sei se 
voltarei a andar imediatamente. 
Estou usando um colete de gesso 
que, apesar de ser uma 
coisa pavorosa, faz com 
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que me sinta melhor 
da coluna. Não sinto dores. 
Apenas um... cansaço 
assustador, e, como é natural, 
Muitas vezes desespero. 
 
Desespero 
que palavra nenhuma 
é capaz de descrever. 
Mesmo assim, quero viver. Já 
comecei a pintar novamente. 
Um quadrinho para dar de presente ao Dr. Farill 
que estou fazendo 
com todo o carinho. 

(Anotações do diário, p. 237) 
 
 

Em outra anotação, completa: 
 

 
Obrigada aos médicos 
Farill – Glusker – Párres 
e ao Doutor Enrique Palomera 
Sanche Palomera 
Obrigada às enfermeiras 
aos padioleiros 
aos esforçados atendentes 
do Hospital Inglês – 
Obrigada ao Dr. Vargas 
a Navarro ao Dr. Polo 
e à minha força 
de vontade. 
espero alegremente 
A Saída – e espero 
nunca mais voltar – 
FRIDA  

(Anotações do diário, p.268)    
 

 

Uma vez mais, Frida afirma “que palavra nenhuma é capaz de descrever” o que 

sente. Afinal, a artista traduzia seus sentimentos e emoções com as tintas, os pinceis e com a 

precisão técnica e artística. No autorretrato seguinte, isso acontece uma vez mais. Nele, Frida 

se encontra sentada numa cadeira de rodas, recuperando-se da cirurgia. Diante dela, um 

cavalete com a foto do médico que realizou o procedimento, Dr. Farril, para quem ela 

escrevera inúmeras cartas no decorrer de sua vida. O quadro, por sinal, foi a forma por ela 
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encontrada para agradecer-lhe o fato de ter salvado a vida. A paleta com a qual Frida pinta o 

quadro tem o formato de um coração, órgão que tantas vezes fez parte de suas telas para 

expressar dor e sofrimento. Umas gotas vermelhas, que sugerem sangue, saem de seus pinceis 

afiados como se fossem instrumentos cirúrgicos. Aqui, os signos misturam martírio e desejo 

de salvação. Também chama atenção, na tela, o local onde ela se encontra.  Um ambiente 

fechado, sem portas nem janelas, tal qual uma prisão, a mesma à qual seu corpo parecia estar 

destinado. Paredes pintadas de amarelo (loucura, enfermidade, medo?) e azul (pureza, amor, 

ternura?) se fazem presentes na tela. Frida aparece mais velha e muito magra. Aos quarenta e 

quatro anos de vida, seu corpo parece expressar o cansaço da constante luta interna pela saúde 

e pela vontade de seguir resistindo a tudo. 
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Óleo sobre fibra dura 
22,4 x 30 cm 

Coleção de Carolyn 
Farb 

Houston, Texas, EUA 

Autorretrato com o retrato do Dr. Farill - 1951 



281 

 

9 de novembro de 1951 

 
Menino-amor. Ciência exata, 
vontade de resistir vivendo 
alegria saudável. gratidão infinita. 
Olhos nas mãos e 
tato no olhar. Limpeza 
e maciez de fruta. Enorme 
coluna vertebral que é 
a base para toda a estrutura 
humana. Um dia veremos, um dia 
aprenderemos. Há sempre coisas 
novas. Sempre ligadas à 
antiga existência. 
Alado – Meu Diego meu 
amor de milhares de anos. 
Sadga. Yrenaica 
Frida. 

                                              DIEGO.  
(Anotações do diário, p. 239) 

 
 

E o tempo só foi acentuando ainda mais a degradação física da pintora. Frida 

seguia tentando pintar, embora suas pinceladas já não fossem tão firmes. Aos poucos, foi 

perdendo a precisão dos traços diminutos, tão característicos do seu trabalho, posto que lhe 

era cada vez mais difícil permanecer sentada durante muito tempo. As cores já não eram 

claras, vibrantes, mas estridentes a ponto de se tornarem incômodas, e as camadas de tintas 

eram cada vez mais espessas. Na verdade, usava cada vez menos cores, e quando as escolhia, 

preferia os tons de amarelo, vermelho e laranja (cores quentes, atentemos), embora estes já 

não pudessem ser considerados como expressão dos seus sentimentos íntimos. A última 

cirurgia a havia obrigado a ser tratada com morfina. Em face do bem estar momentâneo que a 

droga lhe causava, Frida começou a buscar com maior frequência refúgio nas drogas, em 

especial no Demerol. Um dos seus médicos teria dito, segundo Herrera (2005), que o estilo 

dos últimos quadros de Frida demonstrava angústia, acompanhada por momentos de excitação 

que remetia à toxicomania.  

As cartas desse período também vão se tornando cada vez mais escassas. Na 

ocasião, o diário pareceu-lhe ser a melhor companhia, instrumento que ela usava para narrar 

os acontecimentos mais recentes, a exemplo do que deve ter sido o pior de todos eles: a 
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amputação da sua perna direita166. Vale recordar que em carta incluída anteriormente e escrita 

em outubro de 1934, Frida comenta com seu médico Leo Eloesser que as dores no pé não 

teriam solução outra a não ser a amputação, única alternativa que resolveria o incômodo. Mas, 

provavelmente, Frida falasse isso apenas nas horas de desespero. No entanto, em cartas do 

ano de 1950, constatamos que a decisão por tal procedimento era tida como 

irremediavelmente necessária. 

 

�  (Trecho de) – Carta escrita por Frida Kahlo ao médico Leo Eloesser 
 
Coyoacán, 11 de Feb. 1950 
 
[...] El Dr. Glusker trajo a verme a un Dr. Puig, catalán, educado en los Estados Unidos, 

cirujano de huesos. Su opinión es como la tuya de amputar los dedos, pero cree que sea 

mejor amputar hasta los metatarsianos para obtener una cicatrización menos lenta y menos 

peligrosa. 

Hasta ahora las cinco opiniones que he tenido son las mismas, amputación. 

Solamente varía el lugar de la amputación. 

Yo no conozco bien al Dr. Puig, y no sé a qué decidirme, pues es tan 

fundamental para mí esta operación, que tengo miedo de hacer una pendejada. Yo quiero 

rogarte que me des tu sincera opinión de lo que debo hacer en este caso. […] Si la 

operación en sí no es una cosa del otro mundo, ¿crees tú que esta gente pueda hacérmela? 

¿O debo esperar a que tú pudieras venir, o debo conseguir “la mosca” y hacerla allá 

contigo? Ya estoy desesperada, pues si realmente hay que hacerla lo mejor será 

enfrentarse al problema lo más pronto posible, ¿no te parece? 

Aquí montada en la cama, me siento que estoy vegetando como una col, y al 

mismo tiempo creo que hay que estudiar el caso para lograr un resultado positivo desde el 

punto de vista puramente mecánico. Es decir: poder andar para poder trabajar. Pero me 

dicen que como la pierna está tan fregada, la cicatrización será lenta y me pasaré invalidada 

para caminar. 

Un médico joven, el Dr. Julio Zimbrón, me propone un tratamiento extraño que 

quiero consultarte, pues no sé hasta qué punto sea positivo. Dice que él me garantiza que la 

gangrena desaparece. Se trata de unas inyecciones subcutáneas de gases ligeros: helio, 

hidrógeno y oxígeno. 750 centímetros cúbicos por inyección, una inyección cada tercer día 

hasta llegar a 40 inyecciones. Dice que es un tratamiento que tiene doce años de 

                                                           
166 Em um primeiro momento, alguns médicos acreditavam que só seria necessário amputar os dedos do seu pé 
direito (até os metatarsianos), mas, por fim, amputam-lhe parte da perna, até a altura dos joelhos. 
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experiencia en Argentina. ¿Lo conoces? […] Dice que él cree que con su tratamiento no 

necesite yo de la amputación. ¿Tú crees que sea verdad? 

Me traen loca y desesperada. ¿Qué debo hacer? Estoy como idiotizada y muy 

cansada ya de esta chingadera de pata, y ya quisiera estar pintando y no preocuparme de 

tantos problemas. Pero ni modo, me tengo que fregar hasta que no se resuelva la situación. 

Termino esta carta-periódico con una última opinión del Dr. Juan Farill que 

estuvo a verme esta mañana, y es el que me parece más serio. Él dice que para darme un 

diagnóstico exacto necesita radiografías actuales de la espina y pie. […] Dice que no 

recomienda una amputación inmediata, ni de dedos ni hasta metatarsianos, sino ya que el 

estado general esté propicio. Recomienda una amputación de pie dejando solamente talón 

pues él cree que las anteriores lleven al fracaso desde el punto de vista práctico para poder 

caminar. Que dadas las condiciones mi espina y pierna, habrá que hacer estudios muy 

minuciosos y serios antes de proceder a operar. Y hasta ahora es todo lo que puedo 

contarte de médicos y de mi situación fregada. 

Antes que Farill me vio también un Dr. Zapata (médico militar), ortopedista. Su 

opinión coincide bastante con la de Farill con la diferencia que él cree que puede ensayarse 

la operación hasta metatarsianos, pero quiere hacer los mismos estudios previos, y además 

está interesado en saber si el Dr. Wilson liberó el nervio ciático al hacer la fusión vertebral. 

[…]. 

Por favor, lindo mío, sé tan bueno de aconsejarme lo que creas que deba yo 

hacer. […] 

Te adora tu, 

Frida. 

(In: Querido Doctorcito, p. 251) 

 

� (Trecho de) – Carta escrita pelo médico Leo Eloesser a Frida Kahlo 
 
New York, 29 de marzo de 1950 
 
Mi querida Frida: 
 

Estoy acongojadísimo de saberte sufriendo, como me comunica Matilde en su 

amable carta recibida ayer. ¡Qué salvajes los médicos! Me da vergüenza contarme entre esa 

cofradía feral. Al lado de ella los sacerdotes aztecas eran modelos de mansedumbre. 

Espero, mi pobre chula, que sacarás el provecho que mereces del martirio. El 

único consuelo es que me cuenta Matilde que el pie lo tienes casi sano ya. […] 

Te mando el libro a Coyoacán para más seguridad, esperando que antes de que 

llegue ya hayas salido del hospital. 
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Te abraza y te quiere 

Tu Doctorcito 

(In: Querido Doctorcito, p. 254) 

 

 

New York, 28 de abril de 1950 
 
Mi querida Frida: 
 
Regresando ayer de una ausencia de unos congresos de Denver, me encuentro 

con una carta de tu hermana Matilde, en la que me cuenta todo lo que has sufrido. 

Pobrecita, que en la vida no has merecido semejante calvario. Sólo los hombres, con lo que 

alegan ser su ciencia, han inventado tales martirios para con sus parejos; ni los tigres ni las 

hienas en su bruta mentalidad han inventado tales barbaries. 

No es tanto tu estado físico el que me aflige, sino lo que te han hecho sufrir. 

Mejor que medicina y drogas será reponerte con buena alimentación pasando las horas  del 

día al aire libre. Retírate en cuando puedas a Coyoacán y has que te lleven todos los días al 

jardín: come bistec y huevo y fruta hasta no poder más, y verás cómo te saldrás de este 

apuro donde te hallas. 

Siento, Fridita querida, no estar a tu lado para poder ayudarte, aunque fuera 

poca mi ayuda. […] 

(In: Querido Doctorcito, p. 254) 

 

 

San Francisco (?), 1951 
 
Mi querida Frieda: 
 
Me conto Lupe que te han vuelto a operar. China linda, aunque seas azteca, no conviene 

que te inmolen de esa manera. ¿Estás pintando? A mí se me da que tal vez la mejor 

medicina para ti será una caja de colores, y el mejor aparato ortopédico, un caballete.  

Te envío un mar de cariños. Saludos a Diego, 

Tu Doctorcito. 

(In: Querido Doctorcito, p. 254) 
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Os trechos a seguir, retirados das anotações no diário de Frida e, como poucas 

vezes vimos, com registro de data, também destacam mais esse doloroso momento de sua 

vida. Diego seguia a seu lado, e ela, amando-o como desde o princípio.   

 

Sexta-feira 30 de janeiro de 1953. 
 
Apesar da minha longa 
enfermidade, tenho 
uma imensa alegria 
de 
VIVER 
    (Anotações do diário, p.242) 
 
 
Julho de 1953. 
 
Cuernavaca 
Pontos de apoio 
Em todo o meu corpo 
Existe apenas um, e eu quero dois. 
Para que eu tenha os dois 
terão de me cortar um 
O um que não tenho 
é o que tenho de ter 
para poder caminhar 
o outro já deve estar morto! 
Para mim, as asas são 
Supérfluas. 
Mesmo que as cortem 
eu voarei!!  

(Anotação do diário, p. 259) 
 
 

Agosto de 1953 
 
Não há dúvida de que vão 
me amputar a perna 
direita. Detalhes sei poucos 
mas as opiniões são muito 
sérias. Dr. Luis Méndes 
e o Dr. Juan Farril. 
_______________________ 
 
Estou preocupada, muito, 
mas ao mesmo tempo sinto 
que será uma libertação. 
Tomara que podendo caminhar 
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eu possa dar a Diego 
toda a energia que me resta. 
tudo para Diego.  

(Anotação do diário, p. 260) 
 
 

Pés para que os quero 
Se tenho asas para voar. 
1953.  

(Anotações do diário, p. 257) 
 
 

11 de fevereiro de 1954 
 
Há seis meses 
amputaram-me a perna 
Torturaram-me durante séculos 
e em alguns momentos quase 
enlouqueci. Continuo a sentir 
vontade de me suicidar 
Diego é que me impede, 
despertando em mim a vaidade 
de pensar que posso fazer 
falta. Ele disse, e eu creio nele. Mas 
nunca sofri tanto na 
vida. Esperarei algum tempo 

(Anotações do diário, p. 261) 
 

 

O autorretrato seguinte seria uma das últimas expressões da pintora. Passemos a 

ele, e em seguida às nossas considerações.  
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Autorretrato numa paisagem com o sol se pondo - 
1954 

Meios e dimensões desconhecidas 
Pintura destruída pela artista 
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Neste que foi um dos últimos autorretratos pintados pela artista, percebe-se o quão 

debilitada ela se encontrava. O título dado ao quadro em quase nada reflete o que nele vemos. 

Em realidade, pouco se vê com nitidez nesta tela, além de uma Frida sentada, usando seu traje 

de tehuana. Aqui, não há um símbolo específico que possa conotar seu estado físico ou 

anímico descrito em alguma carta ou anotação do diário. Ao contrário, o conjunto da obra 

traduz apenas o que foram os seus últimos dias de vida. Frida, inclusive, teria destruído o 

autorretrato antes mesmo de concluí-lo sob a justificativa de que apresentava uma vitalidade e 

energia que ela já não possuía. Neste quadro, já não nos é possível analisar a tradução de 

palavras em imagens pictóricas. Nele, vemos apenas algumas cores e sua presença muda. O 

sol, metaforicamente, estava se pondo para ela. 

Foi então que no dia 13 de julho de 1954, aos quarenta e sete anos de idade, Frida 

Kahlo deixaria de fazer o que mais gostava: pintar a (sua) dor e o (seu) amor.  

 

Eu gostaria  
de fazer o que 
me desse na telha – 
por trás da cortina da “loucura” 
Assim: passaria o dia todo 
arranjando as flores 
pintando a dor, 
o amor e a ternura, 
e riria da enorme tolice 
dos outros, e todos diriam: 
coitada! Está louca. 
(acima de tudo riria da minha tolice) 
construiria meu mundo 
que enquanto eu vivesse 
estaria = de acordo = com 
todos os mundos 
O dia, ou a hora, 
ou o minuto que vivesse 
Seria meu e 
de todos – 
Minha loucura não seria 
uma fuga 
do “trabalho” 

(Anotações do diário, p. 227) 
 

Mas, antes de finalizarmos o presente subcapítulo, gostaríamos de deixar como 

registro as seguintes palavras de uma das principais biógrafas da artista mexicana, com as 

quais compactuamos:   
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No es la tragedia la que preside la obra de Frida. Esto ha sido muy mal 
entendido por mucha gente. La tiniebla de su dolor sólo es el fondo 
aterciopelado para la luz maravillosa que su fuerza biológica, su sensibilidad 
finísima, su inteligencia esplendente y su fuerza invencible para luchar por 
vivir y enseñar a sus camaradas, los humanos, cómo se resiste a las fuerzas 
contrarias y se triunfa de ellas para llegar a la alegría superior, contra la cual 
nada prevalecerá en el mundo del futuro, donde el valor colectivo de la vida 
en conjunto, hará surgir el verdadero periodo histórico y realmente humano 
de nuestra sociedad. (RIVERA apud TIBOL, 2007, p. 13) 

 

A leitura das inúmeras cartas trocadas entre Frida Kahlo e parentes, amigos, 

médicos, namorados e, sobretudo, com o marido Diego Rivera, além de algumas anotações do 

seu diário íntimo, possibilitou-nos comprovar que a vida da pintora mexicana foi, de fato, 

repleta de infortúnios de ordem diversa. Mas, como bem assinala Tibol (2007), não se pode 

esquecer que essa dor e esse sofrimento fizeram parte de uma mulher que soube, com muita 

sensibilidade, agudeza, inteligência, tenacidade e técnica, sobrepor-se às próprias dores e 

expressá-las da forma que lhe pareceu possível. Através da pintura, Frida Kahlo pode sentir-se 

livre, ainda que aprisionada. E o conjunto de todos esses aspectos garantiu e assegurou à 

artista o posto de uma das pintoras de maior destaque, no panorama artístico-cultural do 

século XX. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para tecer as primeiras considerações a respeito da pesquisa, faz-se necessário 

voltar um pouco no tempo. Meu primeiro contato com a produção de Frida Kahlo se deu no 

ano de 1999. Na ocasião, as cores e os desenhos de um certo livro exposto numa estante, em 

meio a outros tantos (centenas, para ser mais exato) chamou-me a atenção. Era o diário da 

pintora mexicana. Ao folheá-lo, sem saber o fascínio que aquela figura já provocava em tantas 

pessoas, sendo mundialmente conhecida e reverenciada, veio o desejo de melhor conhecê-la e 

investigá-la. Ao tomar conhecimento de que se tratava de uma pintora singular, que se 

destacava, sobretudo, pela vida intensa, sofrida, em decorrência de problemas de várias 

ordens, e pela agudeza e sensibilidade estéticas presentes em suas produções artísticas, em 

especial, em seus autorretratros, veio-me a certeza de querer realizar uma pesquisa acadêmica 

sobre a artista. A oportunidade emergiu, então, com o ingresso no doutorado. Mas o grande 

desafio passava a ser o seguinte: situar a artista e sua produção dentro dos Estudos de 

Tradução, algo nunca antes feito. 

À medida que as leituras se intensificavam, as constatações surgiam, e um delas 

deu o tom principal da pesquisa: a de que vida e a obra de Frida Kahlo se entrecruzavam. 

Mas, como comprová-lo? A resposta veio a partir da análise das anotações do diário da 

pintora e de sua correspondência pessoal. Passei, então, a examinar de forma bem mais 

minuciosa seus autorretratos, que, a essa altura, já me eram familiares. A análise foi longa e 

incessante, e o resultado encontra-se especialmente apresentado no último capítulo desta 

pesquisa.  

Foram dezenas de cartas lidas – páginas e mais páginas de uma história de vida 

contada em aproximadamente quatro décadas – levando-se sempre em consideração a data em 

que foram escritas, relacionando-as, em seguida, com o período em que as imagens foram 

pintadas. Em alguns casos, a diferença de tempo decorrido entre a escrita do diário e das 

cartas e a execução das telas era de poucos meses. Após a realização desta tarefa, veio mais 

uma constatação: a de que muitas das cartas – já podem ser consideradas traduções – 

apresentavam uma relação temporal e situacional muito forte com alguns autorretratos, 

fazendo-me perceber que, em alguns dos casos, não havia limites entre “texto de partida” e 

“texto de chegada”.  

Empregando a metodologia acima descrita, chegamos ao objetivo principal da 

pesquisa: a constatação de que os autorretratros de Frida Kahlo funcionavam, sim, como 

traduções de situações vivenciadas e descritas por ela nesses documentos escritos. E para não 
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deixarmos dúvidas quanto a esta afirmação, expusemos um maior número possível desses 

elementos. Se apenas afirmássemos que a obra da pintora traduz de forma clara o que foi a 

sua vida, escutaríamos, possivelmente, muitas ressalvas. Para tanto, foi necessário balizar 

nossa proposta por meio dos Estudos de Tradução e das (r)evoluções acontecidas neste campo 

do conhecimento para, então, dar como fato irrefutável, que a vida e a obra da artista 

mexicana estavam intimamente ligadas e traduzidas de uma linguagem verbal para outra não 

verbal através de formas e cores, e também por meio de fitas, colares, coroas de espinhos, 

vestimentas, lágrimas, cortes de cabelo, entre outros elementos expostos nas telas, 

convertidos, por sua vez, em marcas e símbolos do seu amor e da sua dor. Vi, ali, por muitas 

vezes, durante a análise, a síntese, em uma única imagem, de acontecimentos e de emoções, 

antes descritas em dezenas de linhas, em várias cartas. Essas observações também foram 

fundamentais para pensar e delinear detalhes do perfil estético e pessoal de Frida Kahlo, ou 

seja, do caráter único de sua personalidade e de sua arte.  

Quanto ao embasamento teórico que deu suporte à pesquisa, mencionado de 

forma breve linhas atrás, este foi fundamental para o desenvolvimento da tese e para alcance 

de outros importantes resultados. Aqui, as escolhas teóricas foram feitas e pensadas, 

primeiramente, com o intuito de demonstrar o caráter multidisciplinar que uma pesquisa como 

esta abarca, e também para que o leitor desta investigação, sobretudo aquele não tão 

familiarizado com os mais recentes Estudos de Tradução, mas que se sente atraído por toda e 

qualquer pesquisa realizada sobre a pintora mexicana, pudesse perceber o quão comum e vital 

é o ato de traduzir. Através do emprego dessas teorias, combinadas com a parte prática da 

pesquisa, foi possível chegar à conclusão de que, de fato, traduzir é sinônimo de recriar. Frida 

Kahlo, por meio dos seus autorretratos, literalmente se traduz, realizando o que chamamos no 

quinto capítulo da pesquisa de tradução de si. 

 Outro ponto que merece igual destaque é o da supremacia da linguagem verbal 

sobre a não verbal, tema que envolve de maneira indireta os Estudos de Tradução. Falávamos, 

no segundo capítulo da tese que, ainda hoje, há os que acreditam que a forma mais efetiva de 

comunicação é a que se dá através da palavra, da escrita. O presente estudo pôde desmistificar 

esta ideia, muito embora tenhamos apresentado os textos escritos por Frida Kahlo (cartas e 

notas do diário) ao lado dos seus autorretratos. Mas acreditamos que a inclusão desses textos 

escritos serviu para comprovar o efetivo diálogo existente entre eles e a produção artística da 

mexicana. Outro detalhe é que, quando pensamos nas telas produzidas por Frida, lembramos, 

uma vez mais, da frase de Baudelaire, em O pintor da vida moderna, ao se referir ao resultado 

do trabalho realizado pelo pintor Guys: “imagens mais vivas que a própria vida, sempre 
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instável e fugidia” (p. 126). E mais, durante a análise dessas imagens, a sensação que tive (e 

que, suponho, muitas outras pessoas também devem ter tido, e outros terão) é a de que 

estávamos lendo trechos da própria autobiografia da mexicana. 

Quanto à fase da pesquisa realizada através do intercâmbio doutoral com a 

Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, posso afirmar que em muito 

contribuiu para os resultados alcançados, e por diversas razões. Primeiramente, no que diz 

respeito às referências bibliográficas adquiridas, já que, no Brasil, dispomos de pouco 

material sobre a artista e sua produção. Ainda assim, no México, lugar de origem da artista, 

não foi muito fácil adquiri-los, posto que a grande maioria das obras publicadas sobre Frida 

Kahlo se esgota em pouco tempo, sem falar do custo altíssimo que adquirem naquele país.  

Outro ponto a ser ressaltado foi o contato realizado com diversos acadêmicos, 

muitos dos quais estudiosos da obra de Frida Kahlo, que me deram, além de preciosas 

indicações de leituras, a confirmação de que esta pesquisa era, de fato, original.  

Também destacar que a permanência de seis meses na Cidade do México 

possibilitou o contato direto com os autorretratos de Frida Kahlo, que se encontram expostos 

em diversos museus do país, e ainda, ver de perto o que a artista representa no seu país de 

origem – curioso que minha chegada ao México se deu dias antes dos aniversários de vida (06 

de julho) e de morte (13 de julho) da pintora, permitindo-me participar de várias homenagens 

–, além de melhor entender e sentir a cultura mexicana, tão fortemente presente em vários dos 

seus quadros. Todos esses fatores facilitaram e muito a análise e interpretação dos textos 

pintados e escritos, sem mencionar a tabela de cores por ela produzida, exposta no início do 

penúltimo capítulo. 

Por fim, relatar algumas dificuldades (para que novos pesquisadores não sejam 

também pegos de surpresa), mas sem esquecer os ganhos, que foram, sem sombra de dúvida, 

muito maiores com a pesquisa realizada junto a dois arquivos que guardam documentos 

pessoais de Frida Kahlo: o Museo de la filatelia (no estado de Oaxaca, localizado a 

aproximadamente 490 km da Cidade do México) e o Museo La Casa Azul (na Cidade do 

México). No primeiro, estão algumas das principais cartas trocadas entre Frida e seu médico e 

amigo íntimo, o Dr. Leo Eloesser. O acesso a esses documentos deu-se com certa facilidade, 

já que se encontram digitalizados e colocados à disposição do grande público que visita 

diariamente o local, pagando por isso uma taxa irrisória. No entanto, o mesmo não pode ser 

dito com a relação à pesquisa realizada no segundo museu, onde se encontra arquivada a 

grande totalidade dos documentos pessoais de Frida Kahlo. Para se ter a permissão de acesso, 

se fazia necessário contatar o museu e preencher um documento em que se requeriam diversas 
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informações, além dos motivos da solicitação: local de origem, objetivos, possíveis ganhos 

financeiros com a pesquisa, entre outros. Também deveria estar ciente das normas e regras 

para a realização de investigação naquele local, que, por sinal, eram bastante rigorosas. 

Nenhum público externo transitava livremente pelas dependências do museu, sobretudo 

quando em contato com os objetos e documentos da pintora mexicana. Outra surpresa foi a 

descoberta de que a instituição cobrava por hora de pesquisa realizada (é certo que com 

valores diferenciados para estudantes), também por cópias em preto e/ou cor e por fotografias 

tiradas de todo e qualquer documento do arquivo, exigindo comprovação do pagamento 

antecipadamente. Vale dizer que também neste arquivo os documentos de Frida Kahlo 

estavam todos digitalizados. 

O tom confessional que o parágrafo anterior pode parecer adquirir, também pode 

servir para ilustrar e comprovar outro ponto destacado durante a produção desta tese: a 

atração de um público cada vez maior e diversificado que adquire e paga valores altos por 

tudo o que se refere à artista, o que só vem demonstrar o poder de lucro em que a grife Frida 

Kahlo se transformou, ou melhor, em que foi transformada. Quanto aos ganhos, estes foram 

enormes e compensaram todos os gastos com a realização da pesquisa no Museo Frida Kahlo. 

Eles podem ser percebidos nas quase trezentas páginas desta tese, em especial, nas cartas 

apresentadas de/para a artista, já que nem todas parecem ter sido publicadas até então. 

Para finalizar estas considerações, feitas em primeira pessoa, quero voltar ao 

ponto que a mim interessa destacar: o recorte científico. Acredito que, apesar das inúmeras 

pesquisas realizadas sobre esse ícone mundial, dou minha singela contribuição não apenas 

para os Estudos de Tradução Intersemiótica, mas também para os admiradores e futuros 

pesquisadores da vida e da produção artística de Frida Kahlo, em especial, os brasileiros, já 

que são limitadíssimos os estudos realizados sobre a artista em língua portuguesa. 
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