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Esse trabalho propõe uma breve análise a respeito da produção artística da pintora 

mexicana Frida Kahlo por meio da associação entre a obra de arte com os movimentos sociais 

ocorridos na época em questão. Sublinhamos o feminismo, o qual atrelado a outros 

movimentos sociais reivindicatórios, buscou alianças na luta por igualdades para o exercício 

dos papéis e identidades de gênero5. Em específico, será evidenciado um dos auto-retratos 

produzidos pela autora no ano de 1940 o qual foi intitulado “Autorretrato con pelo cortado”. 

Para tanto utilizaremos como referencial teórico os estudos e as teorias oriundos das ciências 

humanas e sociais que abordam as relações de gênero e as sexualidades sob uma perspectiva 

social, histórica, cultural e construcionista. 

Neste mesmo sentido entenderemos a obra de arte enquanto um elemento que constrói 

e é construído em conformidade com o contexto social e histórico na qual está inserida e que, 

portanto, veicula mensagens, imagens e representações sociais, seja em um âmbito coletivo, 

ou individual − como parece ser o caso da pintora Frida Kahlo. (SMALLS, 2003)6. 

As considerações serão propostas também a partir do levantamento de informações 

sobre a vida da autora elucidando o modo como a mesma se relacionou com os 

acontecimentos históricos, culturais, sociais e afetivos, destacando as suas posições éticas, 

estéticas e políticas enquanto mulher, pertencente à classe média, deficiente física, 

profissional e ativista na Revolução Social Mexicana. 

Para tanto elegemos a obra “Autorretrato con pelo cortado” devido à semelhança de 

traços especificamente utilizados como representações de contestação e marca do movimento 
                                                 
1 Comentário do poeta francês e surrealista André Breton sobre a arte de Frida Kahlo, 1938. 
2 Artigo produzido como avaliação da disciplina ministrada pelo Professor Dr. Fernando Silva Teixeira Filho, no 
curso A homossexualidade na Arte do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP/Assis-SP. 
3 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Faculdade de Ciências e Letras de Assis. E-mail: 
liviagtoledo@gmail.com 
4 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Faculdade de Ciências e Letras de Assis. E-mail: 
duartemanhas@yahoo.com.br 
5 Em 1940 não havia no México, ou em outros locais onde os estudos feministas surgiam, a elaboração de uma 
crítica ao essencialismo atribuído aos papéis de gênero e às identidades, no entanto, é importante salientar que 
entendemos que as identidades estão relacionadas com “a questão da utilização dos recursos da história, da 
linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos” (Stuart 
Hall, 2000). 
6 Tradução do original em francês de L’a homosexualité dans l’Art de James Stuart Smalls (Parkstone Press Ltd, 
New York, USA, 2003) realizada pelo Professor Dr. Fernando Silva Teixeira Filho. 



 2 

social, filosófico e científico que ficou conhecido posteriormente como Feminismo. Foi 

particularmente com a publicação do Segundo Sexo em 1949, obra da filósofa Simone de 

Beauvoir, que a temática mulher passou a ter um caráter político de crítica à normatização das 

masculinidades e feminilidades bem com a dominação masculina num nível material e 

simbólico. Os estudos feministas, iniciados por esta obra, se desenvolveram apenas nas 

décadas de 60 e 70. Antes disso, os movimentos reivindicatórios das mulheres se pautavam 

mais nas questões referentes à educação, trabalho e participação política, como por exemplo, 

o direito ao voto: 

 

Na passagem do século, a preocupação em definir a condição e o lugar da 

mulher, [...] marcou o debate [...] das feministas e escritoras empenhadas na 

luta pelos direitos femininos [...]. Mulheres [...] colocaram em questão o lugar 

tradicionalmente designado à mulher, reivindicando o direito à educação, ao 

trabalho e à participação no mundo público em igualdade de condições com 

os homens. (RAGO, 1995/1996, p. 19). 

 

Por isso, embora estejam presentes algumas marcas e semelhanças entre o Feminismo 

e as obras de Frida Kahlo, não há registro que confirme o caráter ativista e reivindicatório 

feminista da artista. Dessa forma, entendemos o seu trabalho como sendo um prelúdio ao 

feminismo mexicano, ou seja, por meio de sua obra de arte, assim como das suas práticas no 

relacionamento conjugal, com a família de origem e com a sociedade, a artísta questionou os 

papéis de gênero, da dominação masculina e da sexualidade heteronormativa.  

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu no bairro de Coyoácan, na Cidade 

do México, em seis de julho de 1907, terceira filha do fotógrafo profissional judeu-alemão 

Wilhelm Guillermo Kahlo e da mestiça mexicana Matilde Calderón. Em 1910 Frida contraiu 

poliomielite, ficando manca da perna direita devido às seqüelas da doença; neste mesmo 

período eclodiu a Revolução Mexicana, a primeira grande revolução social da América 

Latina. 

Frida Kahlo aprendeu com seu pai, a arte da fotografia, tirando e retocando fotos 

(JAMIS, 1987). Entrou em 1922 para a Escola Nacional Preparatória do Distrito Federal do 

México, onde estudou desenho, modelado e aprendeu a técnica da gravura com Fernando 

Fernández, um amigo do pai de Frida. Este era um pintor comercial bem conhecido e 

respeitado, que contratou Frida para trabalhar com ele depois da escola, oportunidade em que 
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a ensinou desenhar e copiar obras do Impressionista sueco Anders Zorn7. Fernández 

surpreendeu-se com o talento dela. 

Nesta época o país era governado pelo ditador Porfírio Díaz e, devido à revolução, 

bem como à influência européia, a Escola Preparatória Nacional havia entrado numa onda de 

nacionalismo, o que influenciou a visão política da pintora. 

 

A escola tornara-se um dos focos do ressurgimento do sentimento patriótico 

mexicano. A volta às origens era exaltada, toda e qualquer proveniência de 

raízes indígenas valorizada. Paralelamente, havia uma incitação a inspirar-se 

na herança ocidental, graças a uma política cuja ambição em matéria de 

cultura era colocar os clássicos, de todos os domínios, ao alcance de todo 

mundo. [...] Foi essa a época do surgimento dos primeiros muralistas 

mexicanos, José Clemente Orozoco, Diego Rivera, David Siqueiros, que 

contribuíram para colocar a arte, meio de transmissão de ideais e testemunho 

da história, a serviço das massas. (JAMIS, 1987, pp. 48-49) 

 

Aos dezoito anos, em 17 de setembro de 1925, Frida sofreu um grave acidente de 

ônibus, sendo perfurada por uma barra de ferro da parte superior da bacia à vagina, ferimento 

que a deixou paraplégica por anos. Por conta disso a artista teve que se submeter a mais de 

trinta cirurgias durante vinte e nove anos de sua vida, tendo que ficar durante anos deitada em 

uma cama, além disso, sofreu três abortos.  

 

O primeiro diagnóstico sério veio somente um mês depois do acidente, 

através de um médico novo, no momento em que ela deixava o hospital da 

Cruz Vermelha: “Fratura da terceira e quarta vértebras lombares, três fraturas 

na bacia, onze fraturas no pé direito, luxação do cotovelo esquerdo, ferimento 

profundo do abdômen, produzido por uma barra de ferro que entrou pelo 

quadril esquerdo e saiu pelo sexo, rasgando o lábio esquerdo. Peritonite 

aguda. Cistite precisando de sonda durante muitos dias. (JAMIS, 1987, p. 78) 

 

 Parece que Frida não tinha como objetivo de carreira tornar-se uma pintora 

profissional, e sim tinha como meta ser médica8, como aponta Jamis (1987, p. 82): “Na cama, 

Frida tentava passar a limpo suas idéias. Com toda certeza, a primeira coisa a riscar eram seus 

                                                 
7 http://www.fridakahlofans.com/essay.html. Acesso em 05/Dez/2006. 
8 http://www.fridakahlofans.com/essay.html. Acesso em 04/Dez/2006. 
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estudos de medicina – e, sem dúvida, seus estudos de modo geral”. Quando Frida foi se 

recuperando do acidente de ônibus, seu pai Guillermo deu-lhe sua caixa de tintas e pincéis e a 

encorajou a pintar9. 

 Para Sztainberg (2002), as obras de Frida Kahlo foram originadas “de uma operação 

energética laboriosamente criativa e original”. Segundo ela, o desamparo − no caso da pintora 

provocado pelas diversas operações, dores, lesões, e solidão − pode ter dois efeitos na 

constituição subjetiva. Uma marcada por uma fixação melancólica desiludida ou alienada, e 

outra, de um desamparo vislumbrado, e, portanto, trabalhado. Dessa forma, a pintora, a partir 

de todas as suas tragédias de vida, pode “familiarizar-se com a introspecção”, possibilitando 

uma ação criativa. 

Foi então a partir da conexão dos acontecimentos em sua história de vida que Frida 

Kahlo, aos 19 anos, iniciou suas obras, grande parte delas expondo a dor, a subversão, um 

outro olhar sobre si mesma utilizando como modelo principal ela mesma. 

 Partilhamos dos apontamentos de Sztainberg (2002), sobretudo entendemos as 

produções da artista como representações da sua posição política não apenas partidária, mas 

como mulher que se engajou em relações que a possibilitaram expressar de forma autêntica a 

sua sexualidade, a sua profissão, os seus anseios e desejos os quais de forma ética e política 

foram lançados nas e pelas expressões e representações artísticas, fundamentalmente por se 

tratar de uma mulher, cujos lugares e atributos socialmente delegados estavam bem distantes 

da realidade vivenciada por Frida.  

De maneira ousada e subversiva, tal como reproduzida pela obra destacada por esse 

trabalho, Frida apareceu nos meios sociais e artísticos em que circulava, sendo elogiada e 

admirada por seus companheiros e companheiras. A contestação foi além de sua auto-

representação ou além das possibilidades oferecidas pela sua condição de mulher com 

limitações físicas, alcançando uma representação diversificada das normas e regras 

direcionadas ao mundo das mulheres da época. 

Restabelecida do acidente, em 1928, Frida passou a freqüentar o meio artístico 

mexicano, onde “quase todos os seus protagonistas estavam direta ou indiretamente engajados 

na luta comunista” (JAMIS, 1987, p. 113). O movimento artístico contava com o movimento 

muralista, que tinha como alvo principal o povo, e seu objetivo era transmitir mensagens 

nacionalistas mostrando imagens da história do México, a vida cotidiana e as questões sociais. 

 

                                                 
9 Idem. 
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As noites às vezes eram movimentadas. Ora por haver alguma manifestação, 

ora por haver debates a que não se podia faltar. Ora porque havia um jantar 

em casa de um ou de outro, onde aumentavam as discussões sobre a situação 

do país, o sentido da militância, as ações a serem levadas a efeito, sobre idéias 

de modo geral, e sobre a arte. (JAMIS, 1987, p. 114) 

 

Foi numa dessas noites que Frida conheceu Diego Rivera, um dos maiores muralistas 

da época, admirado por ela desde sua adolescência, e com quem se casou no ano seguinte, ela 

tinha 22 anos e ele ia completar 43. Na noite em que o conheceu, Frida tinha “vestido seu 

traje de homem, e trazia um cravo cor-de-rosa na lapela. A calça dissimulava sua perna 

atrofiada. [...] No meio dessa gente extravagante, sua maneira de se vestir não chocava. 

Melhor ainda, até lhe faziam elogios”. (Idem, p. 116). 

Entre 1931 e 1934, Frida passou a maior parte do tempo em Nova Iorque e Detroit 

com Rivera, porém não se sentia em casa no “Mundo Novo”, não gostava da América e dos 

americanos. Em uma carta para um amigo no México ela expressou sua antipatia para com os 

americanos. Ela dizia: “(...) Não gosto de jeito nenhum do gringuerio
10, são gente muito 

chata, todos com cara de bolo mal cozido” Em 1934, o casal retornou ao México circunstância 

em que Diego Rivera teve um romance com sua irmã Cristina Kahlo, (além de muitas outras 

mulheres), o que trouxe a Frida uma profunda depressão. Ela rompeu com o marido e foi 

sozinha para Nova York retornando ao México apenas em 1937 quando Leon Trotski e sua 

esposa Natalia vieram morar com Frida em sua casa de Coyoácan, fugindo dos ataques 

estalinistas da União Soviética. 

André Breton, famoso pintor surrealista, em um ensaio que escreveu para a exposição 

de Kahlo na galeria Julien Levy de Nova Iorque, em 1938, e, assim como outros artistas, 

qualificou as obras de Frida como surrealistas − ainda que o movimento Surrealista tenha sido 

extremamente misógino, rejeitando em seu círculo artistas do sexo feminino e homossexuais 

(SMALLS, 2003). Frida declarou mais tarde à fala do pintor: “Acreditavam que eu era 

surrealista, mas não o era. Nunca pintei meus sonhos. Pintei minha própria realidade”. 

Em 1938 voltou para Nova York onde expôs muitas de suas obras. Trabalhou em suas 

pinturas com veemência e viveu uma “vida mais libertina”, tendo vários romances.  Em 1939 

fez uma exposição em Paris na galeria Renón et Colle, organizada por André Breton. “De 

uma maneira ou de outra, o reconhecimento lá estava e não vinha através de vozes menores 

                                                 
10 Da palavra “gringo”, que designa o americano em gíria mexicana. 
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[...] Frida tinha consciência disso e o apreciava em sua justa medida, sem, no entanto, se 

vangloriar” (JAMIS, 1987, p. 196). 

Pode-se aludir que algumas das obras de Frida Kahlo tenham tido um prelúdio 

feminista, já que o movimento Feminista amadureceu apenas por volta das décadas de 60 e 

70. Diferentemente das obras realizadas num contexto machista, onde o desinteresse e o 

silêncio foram impostos por diferentes instâncias do sistema cultural do país, as 

representações que a pintora fazia do feminino, em bem dizendo, de si mesma, traziam uma 

estética bem diferente do convencional − da mulher circulando entre a docilidade e o 

irracional − , desafiando estereótipos e clichês.  

 

Suas obras recorrem a uma linguagem visual do Surrealismo e tendem a 

justapor a ambigüidade e o improvável. Os temas conflitantes do caos e da 

ordem são predominantes. Ela se utiliza freqüentemente dos gêmeos ou dos 

símbolos hermafroditas como modo de resolver seus conflitos (SMALLS, 

2003, p. 13) 

 

Louro, (2004) discorre sobre o modo como as construções discursivas atravessam e 

influenciam na materialidade dos corpos bem como participam nos processos constituintes 

das subjetividades, papéis de gênero e sexualidades histórica e culturalmente, afirmando que 

“a marcação pode ser simbólica ou física (...) o que importa é que ela terá além de efeitos 

simbólicos, expressão social e material” (LOURO, 2004, p. 83). Nesse, sentido podemos 

afirmar que Frida buscou, por meio de suas relações, espaços onde havia possibilidade de 

inclusão e reconhecimento, onde podia realizar funções e ocupar lugares através de 

investimentos constantemente reiterados, renovados e refeitos em termos de suas sexualidades 

e papéis de gêneros. 

Sobre isso Jamis (1987) apresenta a colocação da pintora: 

 

‘A sua sexualidade é confusa, isso se vê nos seus quadros’, disseram-me 

algumas vezes. Acho que fazem alusão aos quadros onde meu rosto tem 

traços mais masculinos. Ou a detalhes; em tal quadro, olha só, há um caracol, 

um símbolo de hermafroditismo... Ah, sim, e o meu eterno “bigode”. A esse 

respeito, vou confessar: foi um caso com Diego. Certa vez resolvi depilá-lo, 

ele ficou com uma raiva louca. Diego gosta do meu bigode, esse sinal de 

distinção, no século XIX, das mulheres da burguesia mexicana que com isso 

apregoavam suas raízes espanholas (o índio, como se sabe, é imberbe).  
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Creio que somos múltiplos, acho que o homem traz o sinal da feminilidade, 

que a mulher traz o elemento homem, que os dois trazem neles a criança. 

(JAMIS, 1987, P. 224). 

 

Pode-se notar que Frida Kahlo, foi protagonista de ações em muitos momentos não 

condizentes com o contexto social e histórico em que se encontrava, apresentava fatores de 

oposições e resistências a um poder dominante, o que Foucault (1979, p. 78) chamaria de 

“movimento revolucionário contra o poder”. Tais fatores surgiam como uma “tentativa de 

produzir modos de subjetividade originais e singulares, a partir dos “processos de 

singularização subjetiva” (GUATTARI & ROLNIK,1996, p. 45), ou seja, criações e 

transformações não determinadas pela hierarquia das relações nas quais estava inserida, ou 

seja, a presença da mãe dogmaticamente religiosa, o marido infiel, os papéis sociais 

determinados para a mulher, a pintura diferenciada dos modelos tradicionais, a debilidade 

física etc.  

Na obra elucidada por este trabalho, apresenta-se o auto-retrato da pintora vestida com 

um terno cinza escuro e uma camisa vermelho-vinho por baixo, os eram sapatos pretos e 

masculinos. O rosto é da pintora adulta, os olhos um pouco abaixados e a expressão do rosto, 

como em todos os seus auto-retratos, é séria. Os cabelos foram cortados, e ela segura uma 

tesoura de prata, aberta, na mão direita o que pode simbolizar um instrumento agressivo e 

fálico. Aludimos ao “auto-retrato” uma “feminilidade despedaçada”, assim como seu corpo 

durante sua vida, ou como sua relação com Rivera, pois no momento em que o quadro foi 

pintado o casal estava separado. Na parte superior do quadro está escrito em espanhol: “Mira 

que si te quise, fue por el pelo, Ahora que estás pelona, yo no te quiero” (Olha que se te quis, 

foi pelo cabelo, Agora que estás careca, eu não te quero). E logo abaixo do texto, uma cifra de 

música.  

Percebe-se aí 

 

uma "outra" estética diferente da beleza convencional. Uma beleza terrível, 

mas bela ainda assim na sua verdade reveladora e corajosa, no limite máximo 

do humor e do trágico, da irreverência e do compromisso com projetos nunca 

traídos ideológicos e amorosos. (SZTAINBERG, 200211) 

 

                                                 
11 http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=468. 
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Ademais, sabe-se que a pintora fez várias viagens à América do Norte e Europa, onde 

um movimento libertário sexual se consolidava desde a década de 20. “A licença e a 

permissividade desse período iriam ter uma incidência profunda sobre os homens e as 

mulheres” (SMALLS, 2003, p. 08), e foi nesse contexto que uma nova imagem de mulher 

surgiu, a Nova Mulher. Não é possível dizer se essa obra de Frida foi influenciada pelos 

mesmos ideais de artistas, muitas delas lésbicas, americanas e européias, como Natalie 

Clifford Barney, Djuna Barnes, Tâmara de Lempicka e Berenice Abbott, entre outras, que 

retratavam essa Nova Mulher (SMALLS, 2003), pois as obras de Frida tinham uma grande 

significação pessoal. No entanto, pode-se aludir que foi por causa de todas essas condições de 

possibilidades que a sua obra ganhou representatividade, possuindo reconhecimento até os 

dias de hoje. 

Sabe-se que Frida Kahlo era assumidamente bissexual. Jamis (1987) apresenta uma 

fala da pintora: 

 

Certo dia um homem me disse que eu fazia amor com uma lésbica. Morri de 

rir. Perguntei-lhe se era um elogio. Ele respondeu que sim. Então eu disse que 

a meu ver uma mulher goza com todo o corpo, e que esse era o privilégio do 

amor entre mulheres. Um conhecimento mais profundo do corpo da outra, sua 

semelhante, um prazer mais total. O reconhecimento de uma aliada. [...] O 

acidente determinou tantas coisas, parece-me, desde o elemento pintura até 

minha maneira de amar. Uma tamanha vontade de sobreviver implicava uma 

grande exigência da vida. Esperei muito dela, consciente a cada passo do que 

eu quase perdera. Não havia meias medidas, só podia ser tudo ou nada. Da 

vida, do amor, tenho uma sede inesgotável. E, depois, quanto mais meu corpo 

estava ferido, mais necessidade eu sentia de confiá-lo às mulheres: elas o 

compreendem melhor. Espera tácita, doçura imediata. (JAMIS, 1987, p. 223). 

 

Esse modo de encarar a sexualidade de forma não genitalizada, oposta à que se 

determina em uma cultura machista e falocêntrica12, novamente apresenta a fuga de Frida aos 

padrões rígidos de sexo e gênero, bem como seu interesse sexual por mulheres num período 

em que a homossexualidade era considerada uma patologia médica (CAPRIO, 1960), um 

estigma. 

                                                 
12 O falocentrismo, diz respeito à primazia e indispensabilidade do falo, aqui entendido como pênis. A teoria 
psicanalítica freudiana da época preconizava que o sujeito do sexo masculino (aquele dotado de um pênis) detém 
o poder e o domínio nas relações, sendo, portanto, alvo de sentimento invejoso proveniente das mulheres (Freud, 
1924/1976, pp. 303-322). 



 9 

De acordo com Goffman (1975), o estigma é uma relação entre atributo e estereótipo, 

profundamente depreciativo, não sendo em si honroso ou desonroso, mas que estigmatiza 

alguém confirmando a normalidade de outrem, ou seja, inabilita o individuo para a aceitação 

social plena. Todavia, isso não significa que o estigma seja uma atitude estática e sim um 

processo social em constante mutação, como complementam Parker e Aggleton  (2001, p. 

11): “uma leitura do trabalho de Goffman poderia sugerir que, como conceito formal, a 

estigmatização capta mais uma relação de desvalorização do que um atributo fixo”. 

Contudo, com a invisibilidade da homossexualidade feminina, comparativamente à 

masculina da época – devido à valorização do masculino sobre o feminino – possivelmente 

não permitiu a Frida um contato mais íntimo com uma estigmatização nesse sentido, 

principalmente no contexto artístico em que vivia. 

 

Seu interesse pela bissexualidade e androgenia era manifesto em sua arte e em 

sua vida, e refletia perfeitamente suas idéias sobre o conflito nascido da 

presença dos opostos. Em alguns de seus auto-retratos, ela exagera sua 

natureza feminina através de suas vestimentas, seus adereços, seu penteado e 

outros acessórios ditos “femininos”. Em outros ainda, ela acentua seu lado 

masculino dando-lhes atributos associados à virilidade e ao poder, tais como o 

paletó, o bigode, as sobrancelhas grossas e costeletas (SMALLS, 2003, p. 09) 

 

Era politicamente ativa, e no fim de sua vida dedicou a pintura às suas convicções 

políticas. Apesar dos anos de dor e sofrimento, continuou fazendo o que ela mais amou fazer: 

pintar. Uma vez quando hospitalizada disse: “Quando eu sair daqui há três coisas que eu 

quero fazer: pintura, pintura, e pintura”. Embora mais de uma vez ela tenha considerado a 

possibilidade de se suicidar, o amor dela por Diego e a paixão pela pintura a impediram. Nos 

últimos meses de sua vida os efeitos da utilização dos analgésicos a mantinham viva, no 

entanto, tiravam-lhe a capacidade de pintar. Em uma noite chuvosa em Coyoacán Frida Kahlo 

faleceu aos 47 anos na casa onde nasceu. 

  Quatro anos após a sua morte em 13 de julho de 1954, sua casa familiar transformou-

se no Museu Frida Kahlo, o que demonstra o reconhecimento social e político das obras da 

artista. Seu legado vive em mais de 200 pinturas, desenhos e esboços. Já não se pode ver as 

pinturas de Frida Kahlo como apenas um auto-retrato, mas como o verdadeiro significado de 
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suas representações e posições pessoais e coletivas escondidas em baixo da pintura13, e, 

sobretudo, frente à vida e à sociedade. 

Por meio de sua atuação enquanto mulher, pintora e política, Frida Kahlo irrompeu 

com a comodidade, sugerindo o desconhecido. De acordo com Louro (2004), “alguns sujeitos 

deixam-se tocar profundamente pelas possibilidades de toda ordem que o caminho lhe 

oferece. [...] Saboreiam intensamente o inesperado, as sensações, as imagens, os encontros e 

os conflitos [...]” (LOURO, 2004, p. 23). Dessa forma, suas vidas não tocam apenas a si 

mesmos, mas aos seus contemporâneos e às convenções culturais. “Esses sujeitos sugerem 

uma ampliação nas possibilidades de ser e de viver” (Idem). Assim é a forma como vemos as 

obras, a vida e a personagem Frida Kahlo. 
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