
Autobiografia de Frida Kahlo: a imagem como relato pessoal – os 

autorretratos e a negociação da identidade do artista. 

 

A vida e a obra de Frida Kahlo são hoje bastante conhecidas em escala 

internacional. No meio midiático e no mercado editorial, abundam produções a respeito 

da referida pintora. Nestas produções, de uma maneira geral, o que observa-se é um 

interesse maior na vida de Kahlo do que em suas obras. O que podemos notar é que os 

quadros, quando aparecem, acabam figurando como meras ilustrações dos 

acontecimentos que marcaram a vida da artista. De acordo com esta perspectiva, as 

obras formam, em sua totalidade, um diário visual de acontecimentos cotidianos, 

traumas físicos, pessoais e familiares, tormentas amorosas, enfim, constituem uma 

transcrição literal da vida para a tela. 

O interesse pela vida da pintora Frida Kahlo já era notório desde a primeira 

metade do século XX. Já nesta época, a personalidade tida como exótica, os trajes de 

tehuana e as joias com inspiração pré-colombiana, chamavam mais atenção do que os 

seus já conhecidos quadros1.  

Na segunda metade do século, após a morte da pintora, as publicações a respeito 

da vida de Kahlo aumentaram significativamente. Sem dúvidas, o filme2 sobre a sua 

vida lançado em 2002, estrelado pela atriz Salma Hayek, foi o que mais contribuiu para 

que Frida Kahlo deixasse de ser admirada por poucos e passasse a ser um mito 

internacional. O interesse por sua biografia cresceu consideravelmente após o 

lançamento da película. Segundo uma das muitas páginas da web3 sobre a artista, 

somente no ano de lançamento do filme, nos Estados Unidos se celebraram seis 

exposições sobre Frida Kahlo, quatro novelas foram publicadas baseadas em sua vida, 

quatro peças teatrais estreadas tendo sua figura como tema, além da produção de quatro 

óperas e três balés relacionados com sua biografia. 

Não é apenas entre o meio midiático e o cinema que percebe-se um grande 

interesse pela vida de Kahlo. A seu respeito, muitas biografias, assim como produções 

                                                           
1
 No final da década de 1930, início dos anos 40, Frida Kahlo já havia participado de algumas exposições 

de considerável repercussão internacional, como a mostra individual na Galeria Julien Levy em Nova 
York, em novembro de 1939 e a exposição Surrealismo Internacional organizada na Galeria de Arte 
Mexicana na Cidade do México em janeiro de 1940. 
2
Frida, dirigido por Julie Taymor. Estados Unidos: Miramax, 2002. 

3
http: //WWW.fridakahlo.it 



acadêmicas, foram construídas seguindo a linha de análise da obra de arte como espelho 

dos acontecimentos vivenciados. O livro de Teresa Del Conde publicado em 1976 foi 

uma das primeiras importantes biografias da artista mexicana. Esta obra traz quarenta e 

quatro páginas a respeito da vida de Kahlo e nenhum quadro. Mais tarde, em outra 

publicação4, Del Conde afirma sentir-se mais atraída pela personalidade de Kahlo do 

que por sua produção pictórica. Seguindo esta mesma linha, Raquel Tibol lança em 

1977 o livro Frida Kahlo; crônica, testimonios y aproximaciones5que foi relançado em 

1983 no México com o título de Frida Kahlo. Una vida abierta. A obra traz importantes 

documentos para se estudar a vida da artista como cartas, históricos médicos e 

fragmentos de seu diário pessoal (em 1983 o Diário de Frida Kahlo ainda não havia sido 

publicado), mas aqui, mais uma vez, o foco parece ser dado à vida em detrimento de sua 

obra. As obras de Del Conde e Tibol marcam o caminho para a ênfase na vida, comum 

nas interpretações das telas da artista, mas foi a publicação nos Estados Unidos em 1983 

do livro de Hayden Herrera que consolidou este tipo de análise para os quadros de 

Kahlo. Assim como o livro de Tibol, esta obra é importante para o estudo da vida da 

pintora. A volumosa biografia, publicada recentemente no Brasil pela editora Globo 

com a promessa de ser a biografia definitiva de Frida Kahlo, também traz cartas 

originais e direcionadas aos amigos, médicos e, em muitos casos, a Rivera. É inegável a 

importância desta obra para a compreensão do universo de Frida Kahlo, no entanto, 

Herrera, a exemplo das demais biógrafas, tende a tratar as obras como uma transcrição 

quase literal de acontecimentos de sua vida. 

Estas importantes obras, por um lado auxiliam na compreensão a respeito das 

telas de Kahlo, mas por outro, contribuíram grandemente para a cristalização de uma 

imagem de Frida Kahlo. Esta imagem costumeiramente flutua entre a mulher forte, 

decidida e independente que rompe padrões da época e a musa etérea que se sacrifica 

em nome do amor por Rivera e do sonho de tornar-se mãe. Em alguns momentos, 

percebemos uma junção desta imagem em que Kahlo aparece como a heroína que 

consegue burlar, principalmente através da pintura, a dor e brincar com os sentimentos 

de angústia. Ao analisar o quadro Recuerdo(fig.1), Herrera conclui: “o período durante 

o qual Frida pintou Recuerdo (...) foi relativamente feliz para ela. No entanto, teve que 

conquistar essa felicidade por meio da destruição da dor e o pisoteio dos problemas que 
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bordeavam seu caminho.” (HERRERA, 2008: 166 – tradução nossa).  De acordo com 

esta perspectiva, é através da pintura que ela consegue lidar com seus sentimentos, 

admitindo uma personalidade forte e decidida perante a sociedade, mas que no privado 

era frágil e debilitada.  

 

 

Fig1: Frida Kahlo. Recuerdo o El corazón, 1937. Óleo sobre metal, 40x28 cm. 

Coleção Particular. 

 

A ideia da obra de arte como catarse, é o eixo que acompanha a maioria das 

interpretações a respeito dos quadros de Kahlo. É este tipo de interpretação que, de certa 

maneira, desperta o interesse pela vida em detrimento da obra. Os quadros, quando 

aparecem, são tratados como mera reprodução visual de sua vida. O que podemos notar 

ainda, neste caso, é também uma inversão. Por vezes, são os quadros que oferecem 

explicação para elementos da biografia da artista. Em todo caso, as telas são entendidas 

como se as dores ocasionadas pelas inúmeras cirurgias, os abortos sofridos, as relações 

afetivas, os transtornos familiares, a sexualidade, a eminência da morte prematura, 

enfim, todos os eventos, preferencialmente aqueles que possuem um caráter trágico, de 



sua vida, tivessem sido transferidos de forma direta para seus quadros. Esta maneira de 

lidar com a pintura recebeu o nome de psicobiografia ou paradigma psicobiográfico pela 

historiadora da arte PatriciaMayayo.  

 

“a maior parte dos textos sobre Kahlo se limitam a analisar (...) seus 

obscuros traumas familiares, sua tormentosa relação com Rivera, seu 

frustrado desejo de ser mãe, sua trágica luta contra a enfermidade. No 

melhor dos casos, sua pintura se interpreta como um mero reflexo de 

seus avatares pessoais, ou, em uma sorte de psicanálise caseira, como 

um sintoma de seus conflitos e desequilíbrios internos. A obra tem 

sido radicalmente deslocada pela vida (...)”. 

(MAYAYO, 2008: 12 – tradução nossa) 

 

A respeito destas referidas produções, reservaremos um capítulo posterior para, 

de maneira mais aprofundada, discutirmos a respeito da recepção da arte pelas 

biógrafas, ou seja, discutiremos de que forma esta imagem cristalizada de Frida Kahlo 

foi sendo formada a partir de suas obras. 

É importante assinalar que, apesar de não sermos a favor da análise 

psicobiográfica dos quadros de Kahlo, não pretendemos negar aqui o caráter 

autobiográfico de sua produção. Contudo, é importante que se esclareça que é à análise 

estritamente autobiográfica dos quadros a que nos opomos. Em artigo intitulado Frida 

Kahlo, enla vida, herida, Olivier Debroise (1992) afirma: “ A obra de Frida Kahlo não 

requer exegese: cada quadro é em si um comentário a essa criação soberba que se 

chama Frida Kahlo”. Nesta citação, observamos claramente a maneira como a 

personalidade é tida como motivadora única e direta da obra. A biografia da pintora é de 

grande importância para a compreensão de seus quadros e não será deixada de lado, no 

entanto, acreditamos que é possível transcender a psicobiografia e desta forma 

identificar o diálogo que os quadros tecem com discussões em voga no período de 

confecção de tais obras.  

Grande parte das produções que frisam a vida em detrimento da obra de Kahlo, 

parte do ponto de ser o autorretrato o gênero principal dentro de sua produção pictórica. 

“Frida Kahlo é um dos poucos artistas que elevam o gênero do autorretrato à categoria 

de gênero particular e a autobiografia à de uma arte completa.” (DEBROISE, 1992: 19 – 



tradução nossa). No entanto, compreender o autorretrato como uma transposição direta 

da imagem do artista para a tela, sendo esta utilizada como se fosse um espelho, é negar 

a natureza do autorretrato que tem o seu significado ligado a um processo de construção 

da imagem do artista. 

De uma maneira geral, os artistas buscam elementos que os cercam para compor 

suas obras. Na História da Arte, poucos são os pintores e pintoras que resistiram à 

escolha do autorretrato como tema para suas telas. Temos como exemplo de 

representações de si os vários autorretratos compostos por Rembrandt van Rijn (1606 – 

1669). Ao longo de sua produção, o artista compôs cerca de cem autorretratos que 

parecem refletir a passagem do tempo sob a perspectiva do pintor. O holandês Vicent 

Van Gogh (1853 – 1890) é outro artista ocidental conhecido por utilizar a si próprio 

como matéria-prima para sua arte, tendo produzido diversas pinturas de si mesmo, 

principalmente nos seus anos de maior tormenta. 

Apesar de ter o próprio artista como tema central, pensar o autorretrato como 

transcrição direta da figura do artista, é uma análise, no mínimo, empobrecedora e 

simplista. Neste tipo de obra, o artista não se limita a transcrever de maneira objetiva a 

imagem de si mesmo como se a tela fosse um espelho. Há inegavelmente a criação de 

um personagem, de uma imagem dada a ver, de uma identidade pública. 

No caso de Frida Kahlo, não sabemos precisar ao certo quantos foram os 

autorretratos construídos por ela. Sara Lowe (2008) em ensaio publicado no diário de 

Frida Kahlo6 afirma contabilizar-se em 55 os autorretratos, o que seria 

aproximadamente 1/3 de toda sua obra.Lowe provavelmente se baseou em entrevista 

concedida por Rivera a um repórter no dia da morte de sua esposa em que ele afirma ter 

ela pintado cerca de duzentos quadros.No entanto, com base em catálogos de 

exposições, Abreu (2008) afirma ter encontrado 145 obras de autoria da artista 

mexicana, sendo 122 pinturas a óleo. Destas pinturas, 72 tratam-se autorretratos 

explícitos, ou seja, há uma referência plástica direta da artista em 72 de suas obras. 

Estes números são importantes pois chamam a atenção para o fato de ser o autorretrato 

o gênero principal dentro da produção pictórica de Kahlo. Em certa ocasião a própria 
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artista comentou: “(...) queria fazer uma série de quadros baseados em cada ano de 

minha vida.”7 

Provavelmente foi o pai, o alemão Guillermo Kahlo, quem apresentou mestres 

pintores europeus à filha Frida. A admiração pelo alemão PieterBreughel (c.1525 – 

1569) e pelo holandês Hieronymus Bosch (c. 1450 – 1516) foi declarada por ela em 

uma das páginas de seu diário. “Hieronymus Bosch morreu no ano de 1516 (...). Me 

inquieta muitíssimo que não se saiba quase nada deste homem de gênio fantástico. 

Quase um século depois nasceu, viveu Breughel, o velho, meu amado.” (KAHLO, 

2008: 140). Foi também o senhor Kahlo quem lhe conseguiu um emprego, em 1925, 

como ajudante no ateliê do gravurista Fernando Fernández. É também do ano de 1925 

duas aquarelas de autoria de Kahlo: El viejo8 e Échatelaotra9. Há também a 

documentação da existência de um fresco sobre estrutura metálica de 1923. Este fresco, 

parece ser a primeira obra por nós encontrada que retrata um elemento primordial e de 

constante aparição em sua produção pictórica: a imagem dela mesma. Este primeiro 

autorretrato, apresenta uma Frida muito diferente daquela que aparece em seus 

autorretratos a partir da década de 1930. As sobrancelhas grossas e unidas, as roupas 

populares mexicanas, os adereços pré-hispânicos, os penteados, enfim, os elementos 

elaborados por Kahlo que marcam uma identidade pública representada em seus 

autorretratos, não aparecem nesta auto representação. Ao contrário, nos é apresentada 

uma Frida de cabelos curtos e sem maquiagem e com traços bastante juvenis. 

Em outro autorretrato de 1927, em aquarela sobre papel, intituladoFrida 

enCoyoacánjá é possível observar as unidas sobrancelhas que permitem identificar 

Kahlo em todas outras obras de sua autoria. Aqui, conforme o próprio nome diz, é 

retratado o bairro em que a artista havia nascido e passado sua vida até então. É 

importante observarmos a noção de perspectiva desenvolvida no desenho. As 

construções e árvores do bairro surgem como elementos que servem de plano de fundo 

para o rosto de Frida que aparece em primeiro plano. Retratar-se em primeiro plano em 

seus autorretratos, é algo que marca toda a sua produção. Este elemento não deixa 

dúvida sobre quem protagoniza estes seus quadros: ela mesma, ou seja, em seus 

autorretratos, Frida não aparece alheia ou envolta em alguma cena ou atividade, ao 
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contrário, os demais elementos do quadro, aparecem para complementar a aparição de 

Frida. Em muitos casos, a ideia da presença de Frida também é sugerida em elementos 

do quadro que não são a representação literal de seu rosto, a exemplo da representação 

do traje que aparece em alguns de seus autorretratos. H. Herrera(1992) ainda chama a 

atenção para um desenho a lápis sobre papel feito em 1926 que retrata a cena do 

acidente sofrido um ano antes. Este desenho foi feito para presentear o então namorado 

Alejandro Arias e traz a imagem da cabeça de Frida a observar o corpo ferido enfaixado 

que encontra-se estirado ao chão. A casa de Coyoacán também aparece na cena. Estas 

primeiras obras, como já foi dito, se distanciam bastante daquelas produzidas 

posteriormente por Kahlo, no entanto, é importante vê-las e pensá-las como uma 

experimentação de técnica, além de revelarem as influências sofridas pela pintora. 

Nestas primeiras obras, à admiração por mestres europeus, se uniria a influência de 

alguns de seus contemporâneos mexicanos: os métodos de desenho preconizados por 

Adolfo Best Maugard e o estilo ingênuo do chamado “niño-pintor” Abraham Ángel. 

(MAYAYO, 2008: 38). O que é importante ser pensado é que Kahlo já tinha uma 

proximidade com a arte antes mesmo de se acidentar. As afirmações da pintora a 

respeito de ter sido o acidente o impulsionador do processo criativo, precisam ser lidas 

como integrantes do mito que Kahlo criou em torno de si mesma, assim como seus 

autorretratos precisam ser entendidos como parte da criação de um personagem que não 

se restringe ao âmbito da pintura. 

Deixar a biografia de lado não é o nosso intuito aqui, no entanto, o que é 

importante problematizar é a maneira como vida e obra se relacionam em Frida Kahlo. 

Os autorretratos fazem parte das chamadas produções de si. Estas produções podem ser 

entendidas como um diversificado conjunto de ações, desde aquelas ligadas mais 

diretamente à escrita de si (diários, autobiografias) até aquelas ligadas a constituição de 

uma memória de si. (GOMES, 2004). Neste sentido, compreendemos o autorretrato 

como um gênero pictórico de relato autobiográfico. Mas é interessante que se frise: é 

um relato e precisa ser entendido como tal.  

Ao lidarmos com autobiografias, somos facilmente pegos na armadilha da 

“ilusão biográfica” 10. Neste tipo de fonte, o que interessa primordialmente não é o que 

de fato ocorreu, a verdade dos fatos (se bem que isto não é possível encontrar em 
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nenhum tipo de fonte), mas sim, aquilo que o autor diz que viu, sentiu e experimentou 

(GOMES, 2004; p. 15). A verdade neste tipo de fonte estaria, por assim dizer, mais 

ligada a uma verdade psicológica. Admitindo isto, ainda há outra armadilha a respeito 

da autobiografia que é a de que o autor (que é também o protagonista) das produções de 

si seja um sujeito coerente e uno que se revela por completo enquanto escreve, neste 

caso, enquanto pinta sobre si. 

Nas autobiografias, de uma maneira geral, há uma reinvenção, uma 

reinterpretação de fatos ocorridos por parte do autor e os motivos que levam alguém a 

falar, escrever ou pintar sobre si são variados. Pode ser pela necessidade de confissão, 

justificação ou de invenção. Em todo caso, no entanto, há uma necessidade de registrar 

algo para lembrar-se. Neste ponto, nos chama a atenção uma citação do livro Paula de 

Isabel Allende (1995): “minha vida se faz ao ser contada e minha memória se fixa com 

a escrita, o que não ponho em palavras, no papel o tempo apaga.” O livro que tinha a 

intenção de ser um relato da autora para a filha que estava em coma, acabou por se 

tornar uma autobiografia da própria Allende. No trecho: “minha vida se faz ao ser 

contada”, percebemos a necessidade do registro de memória  não pura e simplesmente 

para lembrar-se de algo, mas para constituir-se enquanto escreve, percebe-se aí uma 

busca clara por uma identidade individual através do gênero autobiográfico. Essa busca 

do sujeito por si mesmo, dá-se, neste caso, através da narrativa. Conforme admite a 

própria autora na sequencia da citação, a memória fixa-se através da escrita. 

A importância da citação de Allende nos ajuda a compreender que o registro de 

memória na autobiografia não se dá de maneira direta. É um engano considerar a 

autobiografia como um registro do passado (mesmo se admitirmos que trata-se de um 

passado exclusivamente individual) tal como ele foi. Ao contrário, há uma reelaboração 

e uma reinterpretação. Concluindo isto a respeito da escrita, o que podemos pensar 

então da memória representada imageticamente? 

Assim como Allende, Frida Kahlo também procurou justificar-se quanto à 

escolha de si mesma como tema para suas telas. Em seu diário, Kahlo diz ser ela mesma 

o tema mais recorrente em suas obras por estar sempre só e por ser ela mesma aquilo 

que conhecia melhor. Esta afirmação da artista tende a direcionar o nosso olhar ao 

lidarmos com suas telas. Podemos facilmente ser pegos na armadilha de considerar a 

produção de si como representação do próprio sujeito por ele mesmo, no entanto é 



importante lembrar-se que a autorretratação implica em uma reinvenção, o que 

caracteriza uma busca por uma identidade. O retrato e, de maneira mais evidente, o 

autorretrato, é uma maneira do ser retratado – neste caso o artista – aparecer e 

comunicar-se com o mundo exterior, para isso é criado uma identidade pública dada a 

ver. Autorretratar-se é representar-se. Pensando o conceito de representação para 

Chartier (2002), podemos afirmar que a representação, ao mesmo tempo em que traz a 

exibição de uma presença, marca a ausência de algo ou alguém, através da substituição. 

Desta forma, na medida em que entendemos o autorretrato como a representação de 

alguém, verificamos que este torna presente alguém que está ausente, através do seu 

autorretrato que está ali em substituição ao ser retratado.  

Neste tipo de obra o que podemos apreender não é a representação do sujeito tal 

como ele é, mas os caminhos pelos quais este sujeito se constitui. Estas análises que 

tratam os autorretratos como transposição direta da imagem do artista para o quadro 

consideram, por conseguinte, a existência de um sujeito uno que tem total conhecimento 

de si mesmo e por isso é capaz de transpor a sua imagem exata para a tela. 

Ao se representar, Frida Kahlo busca forjar uma identidade para si. Tal busca 

por uma identidade, já é capaz de nos revelar um sujeito que renuncia à certeza de quem 

verdadeiramente é ou deve ser. Para compor suas telas, Kahlo, talvez não de modo 

consciente, abre mão do sujeito da afirmação em favor do sujeito da negação. É difícil 

percebermos em suas telas um “eu sou” e “eu faço”. Ao contrário, observamos 

facilmente um questionamento a respeito de “o que sou”?  ou, em outras palavras, “o 

que me constitui?” 

São inúmeras as obras em que podemos refletir a respeito da questão da 

identidade. Tal como nas chamadas escritas de si, a “pintura de si” também visa à 

formação de uma identidade, dito de outro modo, o sujeito se constitui enquanto escreve 

sobre si, da mesma forma que, ao pintar sobre si, o sujeito está, para além de apenas se 

representar tal como a imagem do espelho, se constituindo. Muito distante deste sujeito 

centralizado (e centralizador),Kahlo apresenta uma subjetividade sem fixidez. 

O óleo sobre metal Recuerdo o El corazón(fig.1) de 1937,faz parte da série de 

quadros sanguinolentos que a artista começou a pintar a partir do ano de 1932. Este 

autorretrato traz a representação de uma Frida de cabelos curtos que está em pé ao 

centro do quadro. Esta disposição da figura da artista em pé, próxima ao mar, lembra-



nos o famoso quadro O nascimento de Vênus do pintor renascentista Sandro Botticelli. 

Kahloera conhecedora e admiradora da obra deste pintor, o que nos leva a pensar na 

relação entre as duas obras. O peito esquerdo desta figura está traspassado por um 

objeto que lembra uma agulha de pau onde se encontram duas figuras que parecem ser 

de dois cupidos. No lugar em que deveria estar o coração há um buraco. Do lado 

esquerdo da lâmina, há um coração ensanguentado em grandes proporções. A paisagem 

sobre a qual encontra-se a figura de Frida, está entre dois lugares. De um lado há uma 

praia de areia escura e céu nublado e ao fundo um solo gretado que aparece em outras 

obras da artista. Do outro lado, observamos um mar acinzentado que desemboca na 

praia. Na areia observamos a presença de um enorme coração ensanguentado, que 

poderíamos inferir ser o coração que falta no peito da figura central. O sangue que 

esguicha do coração segue dois cursos distintos: escorre para o mar e em direção ao solo 

fragmentado ao fundo da praia. Na fenda aberta no peito de Frida, passa uma linha 

vermelha (seria uma veia?) que une dois trajes femininos: um uniforme escolar infantil 

e um vestido de tehuana. A Frida ao centro do quadro está, além de perfurada do lado 

esquerdo, sem os dois braços, enquanto o traje infantil está com o braço esquerdo 

estendido em direção à Frida e o vestido de tehuana está de braço dado à Frida de 

cabelo curto que chora. 

Para compreendermos melhor esta obra é importante entendermos o significado 

das roupas para a artista. Já admitimos anteriormente que os autorretratos, longe de 

serem uma transcrição direta da imagem do pintor para a tela, representam um “eu” 

alternativo, uma imagem dada a ver. No caso de Frida Kahlo, a criação desta imagem 

pública não se limita apenas aos quadros. A artista, assim como outras artistas da 

primeira metade do século XX, usava a própria aparência para se auto representar11. O 

traje passa a fazer parte da composição de um personagem Frida Kahlo.  
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Temos como exemplo destas artistas, a poetisa e artista plástica dadaísta, baronesa Elsa vonFreytag-
Loringhoven. Von Freytag-Loringhoven, possuía uma maneira bastante peculiar de se vestir. Utilizava-se 
de restos que encontrava pelas ruas para compor seus trajes. A maneira pouco usual de se vestir da 
Baronesa tinha a ver com a rebeldia contra os padrões burgueses. Também no período denominado 
Renascimento cultural mexicano, algumas mulheres pertencentes ao ciclo intelectual usavam a imagem 
pública para tipificar-se. Anterior a Frida, a também pintora, Maria Izquierdo lançou essa moda entre as 
“musas” do México intelectual: LupeMarín, a segunda esposa de Diego Rivera; Dolores Olmedo, 
intelectual do período e a fotógrafa Lola Alvarez Bravo, são algumas mulheres pertencentes ao círculo 
intelectual mexicano que utilizavam-se de roupas e adereços típicos da cultura popular para representar 
os ideais nacionalistas em voga no México dos anos 30. 
 



Herrera(2008) nos chama a atenção para a maneira ritualística com que a artista 

se trocava todas as manhãs. Os penteados, os adornos, as joias eram escolhidas com 

cuidado semelhante ao que ela tinha na escolha das cores para seus quadros. Ainda de 

acordo com esta biógrafa de Kahlo, a roupa tem uma grande importância para a pintora 

desde sua infância e, ao longo de sua vida passa a ser parte de sua identidade. Os trajes 

por ela utilizados foram abundantes e variados, incluindo em muitas ocasiões (e também 

em alguns quadros), o traje masculino. Kahlo gostava de misturar peças de épocas e 

estilos diferentes, muitas joias utilizadas eram de origem colonial, outras 

confeccionadas com pedras e materiais que remetiam à cultura pré-hispanica. Mas, sem 

dúvidas, o traje que marca sua personalidade pública é aquele típico das habitantes do 

istmo de Tehuantepec. Desta forma, podemos concluir que o traje possui uma enorme 

importância para Frida Kahlo tanto na formação de uma personagem, de uma figura 

pública como também transforma-se em símbolo dela mesma em seus autorretratos. Em 

algumas telas, as roupas representam a figura da artista. 

Voltando à análise de Recuerdo, encontramos dois trajes que certamente 

pertenceram à Kahlo. A roupa ao fundo nos remete claramente a um uniforme escolar 

enquanto que, a roupa que flutua e parece querer conduzir Frida ao mar, é o 

inconfundível vestido de tehuana. O título “Recuerdo” pode ser traduzido como 

“lembrança”, mas de quê Frida estaria se lembrando ao compor esta obra? Aqui 

novamente a resposta escapa a uma coisa ou outra. Esta lâmina é considerada uma das 

mais emblemáticas entre os autorretratos de Kahlo e diversas são as interpretações a seu 

respeito. O paradigma psicobiográfico aparece mais uma vez e aponta que nesta obra a 

artista estaria lembrando-se com grande dor (fato explicado por elementos como o 

coração sangrando, o peito aberto, as lágrimas no rosto da Frida central) de uma 

desilusão sofrida anos antes. Tal desilusão trata-se de um envolvimento amoroso entre o 

esposo Rivera e sua irmã Cristina. 

O relacionamento íntimo entre a irmã e o esposo pode ter fornecido motivos para 

a confecção do quadro. Podemos admitir esta hipótese e partir daí voltarmos à questão 

já lançada anteriormente sobre os motivos pelos quais há o registro da memória. 

Enquanto lembra-se de elementos vividos, o autor das lembranças está também 

buscando uma identidade para si. No óleo sobre lâmina, observamos que, na verdade, 

não há apenas uma auto representação. A figura central que afirmamos anteriormente 

ser de Frida Kahlo não está completa. Ao contrário, ela está sem partes do corpo (sem 



os braços e sem o coração), mas estas partes se apresentam a ela dentro do próprio 

quadro. Os trajes estão representados com os braços que a figura de Frida não possui. O 

uniforme infantil estende o braço esquerdo à Frida e o vestido de tehuana está com o 

braço direito dado à ela, enquanto que o coração que teria sido arrancado pelo objeto de 

madeira, está posto ao lado da figura central. Seria então correto afirmar que entre os 

elementos do quadro há apenas uma representação de Frida? As roupas não representam 

também a artista? Para considerarmos esta hipótese, temos que nos lembrar novamente 

da importância da roupa para a pintora. Em seu diário, ela chega a afirmar que o traje de 

tehuana equivalia ao retrato em ausência de uma só pessoa: ela mesma. No quadro 

intitulado Mi vestido se cuelgaallá12, há uma referência direta a artista sem que apareça 

o seu rosto. Esta referência se manifesta pela presença do vestido de tehuana.Se o traje 

equivale ao retrato em ausência dela mesma, conforme ela mesma afirmou, o traje é 

símbolo da própria operação de memória da artista. 

Outra interpretação desta tela remete também à questão da identidade. Segundo 

esta interpretação, Frida está usando um traje europeu.Este fato juntamente com a 

representação do traje de tehuana sozinho, demonstraria uma busca pela identidade 

étnica da artista, pois coloca em evidência o dilema de quem seria a verdadeira Frida: 

aquela europeia ou a Frida mexicana? A Frida que fica na areia, supostamente em solo 

mexicano ou a Frida que lança-se ao mar, ao encontro de suas origens europeias? 

Conforme já foi dito, os autorretratos são registros de memória e ao 

problematizarmos sobre a necessidade de registrar a memória, acabamos nos deparando 

com a questão da identidade: pinta-se sobre si na tentativa de encontrar-se consigo 

mesmo. A identidade pessoal é frágil e por isso exige uma constante narração de si 

mesmo, pois “o sujeito não se conhece diretamente, mas somente através dos signos 

depositados em sua memória e imaginário pela cultura.” (REIS, 2011:258). Esta obra de 

Kahlo apresenta-se, além de um questionamento sobre a identidade étnica da artista, 

como uma excelente metáfora a respeito da identidade pessoal e da relação idem/ipse. 

Tal relação trata do problema da manutenção da identidade pessoal através do tempo. O 

uniforme infantil que representa uma Frida criança, está com um dos braços que falta na 

Frida adulta, seria, então a marca do “idem”, ou seja daquilo que é imutável no caráter 

do sujeito. O vestido de tehuana parece querer levar Frida para frente, para o mar, mas 
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 Frida Kahlo. Mi vestido cuelgaallá, 1933. Óleo e colagem sobre masonite. Coleção herdeiros do Dr. 
Eloesser. 



ela encontra-se claramente dividida entre ficar na areia, nos tempos de colegial ou 

lançar-se ao mar admitindo a mudança. Isto seria o lado “ipse” da identidade individual, 

ou seja, há a vontade de mudar, mas há também a necessidade de permanecer por conta 

do compromisso com a palavra dada. Este seria o desafio de lidar com o múltiplo em si 

mesmo. Frida só poderia estar completa através da articulação temporal 

passado/presente, ou seja, através da articulação entre aquilo que é imutável e o que é 

passível de mudança. Com o passar do tempo é a mesma, mas também é uma outra 

pessoa. Logo podemos perceber que para lidar com uma identidade frágil, Kahlo traz à 

tona a representação de tempos diversos: passado, presente e uma referência ao futuro 

que é representado pela ideia de continuidade, de “seguir em frente” trazida pelo vestido 

suspenso no mar e pelo formato de barco que possui o seu pé esquerdo, enquanto que o 

seu pé direito encontra-se fixado na areia, onde há, além de uma lembrança da sua 

infância, o seu coração. Seguindo ainda esta linha de raciocínio, podemos entender 

também porque Frida encontra-se com lágrimas no rosto: é doloroso deixar o passado 

por completo, pois ao tentar fazer isto, torna-se explícito algo que o quadro muito bem 

representa: uma fragmentação do indivíduo e daí a importância de registrar a memória. 

Somente através da mediação de signos e símbolos é que há a possibilidade do sujeito 

conhecer-se. 
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