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  RESUMO:  
Frida Kahlo é o nome artístico de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, uma pintora 

mexicana nascida em Coyoacán no dia 6 de julho de 1907. Além de artista ela se destaca 

como uma das personalidades mexicanas mais importantes do século XX, e é vista como 

uma mulher guerreira e forte, que enfrentou diversas dificuldades. Magdalena começou a 

pintar após um acidente que a deixou em sua cama por muito tempo e conseguiu retratar 

em suas obras seu sofrimento, suas angústias, e se tornou ícone para muitas mulheres. 

Nem sempre o universo feminino é retratado de modo realista ou triste, muitas vezes, as 

ações humanas, principalmente femininas, são romantizadas. Devido a isso, questiona-

se: qual a importância social e política dessa artista no que diz respeito à luta pela 

igualdade de gênero? Ela pode ser considerada um ícone quando pensamos em 

representatividade feminina? A fim de cumprir seus objetivos, primeiramente, para que o 

trabalho comece a ser desenvolvido, será feita a leitura do livro “Frida Kahlo: Uma 

biografia”, escrito por María Hesse, publicado em 2018. Em seguida, procura-se analisar 

a importância de Frida como figura na luta pela igualdade dos gêneros. E em um terceiro 

momento, promover e disseminar o conhecimento sobre as obras da autora e sua 

importância na história. Um questionário foi aplicado para analisar os conhecimentos dos 

alunos do 6º ao ensino médio do Colégio Interativa de Londrina, no qual foram obtidas 39 

respostas e intuía verificar o conhecimento e as emoções retratadas nas obras de Frida.  
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1. INTRODUÇÃO 



 
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nasceu em 1907, com uma das pernas 

atrofiadas por complicações durante a gravidez. No ano de 1913 descobriram que ela tinha 

contraído poliomielite. Em 17 de setembro de 1925 o bondinho em que se encontrava colidiu 

com um caminhão, causando um acidente. Uma barra de apoio, de ferro, atravessou um 

pouco acima de seu ventre. Enquanto se recuperava, em sua cama, ela pintava 

autorretratos. 

Anos depois ela, depois de se recuperar (não totalmente) começou a acompanhar 

um grupo de pessoas marxistas, comunistas e exilados políticos, e acabou virando amante 

de Diego Rivera (foi um artista mexicano,famoso por pintar em edifícios públicos; morreu 

em novembro de 1957), um artista. Em 1929 Frida casou-se com Diego. Em 1931 ela se 

mudou para os Estados Unidos e retornou ao México em 1935, foi quando Frida descobriu 

que Diego tinha um caso com sua irmã. No ano de 1937, Frida tem um caso com Trotsky, 

um líder revolucionário comunista, assassinado em agosto de 1940.  

Ao expor seus quadros em Paris, em 1939, a chamam de surrealista, no mesmo 

ano, Rivera pede divórcio. Devido ao assassinato de Trotsky, Magdalena foi interrogada. 

Diego e Frida se casaram novamente. E em 1952 sua perna direita é amputada, um ano 

depois Frida expõe suas obras no México deitada em uma cama. Com apenas 47 anos, em 

1954, Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón faleceu. 

Frida Kahlo possuía um estilo muito individual de arte, e nas suas obras 

representava sua realidade, porém de um jeito surreal, sendo assim, mesmo não fazendo 

parte desse movimento artístico, era considerada, por vezes, como surrealista. 

   De acordo com Imbrosi (2016) André Breton e Salvador Dalí classificaram a obra 

de Frida Kahlo como Surrealista, mas a artista, que não considerava suas obras surrealistas 

declara: “Nunca pintei sonhos. “Pintava a minha própria  realidade” (apud, 2016). 

É vista por muitos como um ícone do movimento feminista. Esse movimento foi 

criado para levar as mulheres à luta em busca da igualdade de direitos em relação aos 

homens, e contra a violência de gênero. 

Ela não seguia os padrões de vestimenta da época “Não me importa. Eu gosto de 

como sou”, afirmava ela. E não ligava para os olhares alheios, tinha traços marcantes, como 

sua sobrancelha e buço por fazer, e se vestia como queria, com ternos, e saias longas que 

escondiam sua deficiência na perna.  

Em face disso, busca-se aprofundar os conhecimentos sobre a trajetória da autora 

analisando as ideias expressas em suas obras. 



 

 
Imagem 1: Frida 

Fonte: https://www.hypeness.com.br/2019/06/gravacao-inedita-revela-como-era-a-voz-de-frida-kahlo/ 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 2.1 Movimento Feminista 

O movimento feminista começa a surgir para acabar com as formas de repressão 

contra as mulheres. Luta contra a desigualdade de gênero encontrada em todos os lugares. 

Esse movimento acaba influenciando também outros movimentos de minoria, como por 

exemplo, a luta contra o racismo, xenofobia, intolerância religiosa ou homofobia. Mesmo 

com ideias diferentes, todos buscam a libertação da sociedade machista e patriarcal que 

sempre esteve no poder. 

Essa causa é muito importante porque questiona os pensamentos inseridos na 

sociedade sobre ser inferior apenas por como você é ou se identifica. As mulheres sofrem 

desde sempre, sendo direcionadas a submissão, sendo objetificadas e violentadas de 

diversas formas, o feminismo busca dar voz às mulheres que sempre falaram mas não são 

escutadas. 

O feminismo é uma intervenção das mulheres para mudar pensamentos e 

imposições da sociedade patriarcal. Para que os direitos entre os gêneros sejam 

igualitários. O movimento é muito importante e começou há um bom tempo, com ele, as 

mulheres conquistaram diversas coisas. O termo “feminismo” foi primeiramente usado na 

metade do século XIX, por Charles Fourier, para explicar sobre o avanço da sociedade a 

partir das conquistas dos direitos às mulheres. 

 

A resposta mais óbvia é porque desconhecem o que é o feminismo e todas 
as suas realizações, mas talvez a mais realista seja a de que essas pessoas 
foram “desinformadas”, pois o feminismo ao longo de sua história foi alvo de 
campanhas que fizeram com que a população de modo geral acreditasse 
que o feminismo era um inimigo a combater e não que… segundo a época 



 
e a realidade de cada país existiram e coexistiram muitos tipos de feminismo 
com um nexo comum: lutar pelo reconhecimento  de direitos e oportunidades 
para as mulheres e, com isso, pela igualdade de todos os seres humanos 
(GARCIA, 2015, p. 7, 8). 

 
 

2.1 Frida feminista 

Em suas obras e quaisquer imagens que apareciam, Frida mostrava o quão única 

era. Se expressava. Mantinha seus pêlos à mostra, sua monocelha virou sua marca. Seus 

trajes eram típicos do México. Usava saias longas com estampas diversas, cores vibrantes, 

diferentes texturas. Gostava principalmente de roupas com tons vermelhos, amarelos, 

rosas, verdes e azuis. Em uma foto de 1924 é possível ver Frida usando roupas 

consideradas masculinas, o que chama muita atenção para a época. 

Magdalena pode ser considerada um ícone para diversas lutas. Entre elas a luta 

lqbtqia+, e liberdade sexual, Frida era bissexual, se envolvia com homens e mulheres e não 

se escondia. Era latina, mulher, artista, deficiente(sua perna direita era atrofiada) e 

comunista, mas mesmo tendo diversos motivos para ser reprimida, ela conseguiu ser 

reconhecida mundialmente 

Frida Kahlo começou a ser considerada, no século XXI, feminista porque tinha 

pensamentos avançados de acordo com a sociedade conservadora do tempo que viveu. 

Não desejava se “dedicar” em ser atraente para acabar sendo objetificada. Magdalena 

sempre quis manter sua essência. “O movimento feminista coloca em questão os padrões 

das ciências e as definições tradicionais de liberdade, sociedade, política, público, 

autonomia, entre outros” (SANTOS,2017,p. 21). 

 
Imagem 2: Frida Kahlo 



 
Fonte:https://diariodovale.com.br/lazer/documentario-viva-la-vida-retrata-trajetoria-de-frida-kahlo/ 

 

Frida sempre trouxe em suas pinturas características únicas, existiam também 

referências à cultura mexicana, objetos nativos eram identificados em algumas de suas 

obras. Também usava cores vibrantes e fortes. 

Ao analisar, e observar suas obras, é possível perceber o quanto Frida buscava 

passar aquilo que acontecia a ela. Seus sentimentos, angústias, como forma de expressão. 

Pintava seu cotidiano, sua vida. E por meio delas, conseguia passar aos seus observadores 

como se sentia. 

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón era, muitas vezes, intitulada como 

“surrealista”, porém, ela não aceitava esse título. Pensava no surrealismo como algo irreal, 

e a mesma dizia que suas pinturas mostravam sua realidade, por isso o título poderia acabar 

fazendo com que parecesse que o que ela pintava não fosse real. 

 
Nas suas pinturas ela dá forma aos seus pensamentos, a artista pinta 
a história interiorizada de sua vida, composta pela sua memória sobre 
os fatos vividos, seus sonhos, medos, fantasias e crenças, muitas 
vezes, partindo da representação de seu corpo ou somente de seu 
rosto (ABREU, Simone,p. 1220).  

 

3. OBJETIVO  

Objetivo geral: 

Conhecer a artista: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, para compreender sua 

trajetória como mulher na arte e o engajamento de suas obras . 

Objetivos específicos: 

- Pesquisar e ler sua biografia 

- Conhecer suas principais obras e seus significados 

- Compreender como era vista na época e na sociedade na qual estava inserida, 

verificando se a arte por ela desenvolvida era engajada e se buscava melhores 

direitos para as mulheres.  

 

4. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón uma artista mexicana teve uma vida cheia 

de obstáculos e muito sofrida, mesmo assim se consagrou como uma das principais figuras 

https://diariodovale.com.br/lazer/documentario-viva-la-vida-retrata-trajetoria-de-frida-kahlo/


 
da cultura mexicana. Em suas obras, Frida Kahlo retrata seu sofrimento, e 

concomitantemente o sofrimento feminino, promovendo reflexões sobre a igualdade de 

gênero. As pinturas, de modo geral, apresentam momentos vividos pela autora e por muitas 

mulheres. Devido a isso, questiona-se: qual a importância social e política dessa artista no 

que diz respeito à luta pela igualdade de gênero? Ela pode ser considerada um ícone 

quando pensamos em representatividade feminina?  

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Esta é uma pesquisa bibliográfica, devido a isso, se utiliza de sites, livros e revistas 

para fundamentar seus apontamentos. A fim de cumprir seus objetivos, primeiramente, foi 

feita a leitura do livro “Frida Kahlo: Uma biografia”, escrita por María Hesse e publicada em 

2018. Em um segundo momento, foi realizada a análise das principais obras da autora, 

avaliando o que representavam e quais sentimentos transmitiam. Em seguida, foi analisada 

a importância de Frida como figura na luta pela igualdade dos gêneros. E após isso, foi 

promovida a disseminar o conhecimento sobre as obras da autora e sua importância na 

história.       

                      
Imagem 3: Livro “Frida Kahlo: uma biografia” 

Fonte: https://lelit-ufopa.org/resenhas/f/frida-kahlo-uma- biografia---mar%C3%ADa-hesse 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Um questionário foi construído por meio do Google Forms, e aplicado para as turmas do 6º 

ano do Ensino Médio do Colégio Interativa de Londrina. A finalidade era avaliar as 

sensações que cada pessoa tinha ao ver determinada obra de Frida Kahlo. As obras foram 

escolhidas propositalmente por causar estranheza, e não serem obras consideradas 

“bonitas” por muitas pessoas. No questionário aplicado foi mencionado uma série de 



 
sentimentos e solicitou-se que a pessoa participante da pesquisa assinalasse o sentimento 

que melhor o representasse naquele momento, vendo a obra.  

 
Imagem 4: Obra “A coluna partida” Fonte: https://culturalizando.blog/2020/12/24/frida-kahlo-uma-vida-de-

muito-sofrimento/ 

 

Uma das imagens escolhidas foi a mostrada acima, o nome dessa obra é “A coluna 

partida”,obra pintada em referência ao acidente sofrido por Frida em 1925. Foi publicada 

em 1944. A questão feita foi sobre quais sensações essa imagem trazia à pessoa. 

 
Imagem 5: Gráfico. Fonte: Próprio Autor 

 

Ao observar as respostas, é possível perceber que grande parte dos participantes sentem 

agonia ao ver a obra, mostrando que Frida conseguiu transmitir sua dor por meio de suas 

obras. 

 



 

 
Imagem 6:  Obra “Unos cuantos piquetitos” Fonte:https://www.todamateria.com.br/obras-frida-

kahlo/ 
 

A segunda imagem escolhida para o questionário se chama “Unos cuantos piquetitos (Umas 

facadinhas de nada)”, de 1935. Essa obra representa o assassinato de uma mulher, foi 

possivelmente feita para representar o que Frida sentiu após a traição de Diego com sua 

irmã. Os resultados obtidos foram: 

 

Imagem 7: Gráfico. Fonte Próprio Autor 

Os sentimentos predominantes foram medo e agonia, novamente mostrando o quanto 

Frida conseguia transmitir o que sentia através de pinturas.  

Outra obra escolhida foi: “Hospital Henry Ford” de 1932, que foi pintada após o aborto 

espontâneo sofrido por Frida, começou em casa e terminou no hospital Henry Ford. 

Magdalena pintou para eternizar seu filho. 



 

 
Imagem 8: Obra Frida “Hospital Henry Ford” 

 

A pergunta era “Essa é uma obra da artista Frida Kahlo, após observá-la, assinale o 

sentimento que mais se aproxima ao seu ao ver a obra” 

 

Imagem 9: Gráfico. Fonte: autor 

 

Com os resultados podemos perceber que as pessoas que observaram a obra se sentiram 

agoniadas e com medo, trazendo novamente resultados satisfatórios. 

A última pintura escolhida foi “Sem esperança”, criada em 1945, a história por trás dela vem 

de uma fase da vida de Magdalena onde ela tinha que fazer regime porque antes estava 

sem apetite e ficou extremamente magra. 



 

 
Imagem 10: obra Frida: “Sem esperança” 

Fonte:https://artsandculture.google.com/asset/sem-esperan%C3%A7a/rgHBxF7ESC2qmQ?hl=pt-BR 
 

 

Os resultados relacionados à última obra, assim como os outros, foram excelentes, por 

confirmarem as ideias sobre as pinturas que transmitiam os sentimentos de Frida. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto ainda não foi totalmente finalizado. Os resultados foram apenas teóricos, 

alcançados por meio de pesquisas e leituras e pela aplicação de um quiz (formulário do 

google forms). Além disso, intencionava-se disseminar o conhecimento e importância de 

Frida para turmas do Colégio Interativa, devido a isso, foi elaborada uma proposta de 

intervenção que será aplicada para os alunos do 9º ano da mesma escola, no dia 22/10/21. 

Na qual espera-se que os ouvintes passem não só a conhecer como também admirar o 

trabalho e a trajetória dessa artista.  
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