
         
 

CORPO-IMAGEM: FRIDA KAHLO E A POTÊNCIA EDUCATIVA DAS ARTES 
 
 

IMAGE-BODY: FRIDA KAHLO AND THE EDUCATIONAL POWER OF THE 
ARTS 

 
Crystian Castro (autor) 

Universidade Federal de Santa Maria, Brasil 
crystiandcastro@gmail.com 

 
Lutiere Dalla Valle (co-autor) 

Universidade Federal de Santa Maria, Brasil 
lutiere@dallavalle.net.br 

 
Linha 2: Poéticas visuais e processos de criação 
 
Resumo: Este trabalho versa sobre as possibilidades de processos criativos a partir da 
relação corpo-imagem, tendo como disparadoras as imagens da pintora mexicana Frida 
Kahlo para práticas educativas e criação artística. Partindo da perspectiva da Cultura 
Visual, este estudo explora os usos criativos e afetivos dos corpos frente às imagens que 
constituem as suas diversas visualidades. Para tanto, estimula-se o movimento e as 
relações que se estabelecem entre os sujeitos e as imagens, evidenciando as 
experiências de sentido e fomento às produções poéticas e sensíveis potencializadas a 
partir destas relações. Arte, vida e produção de sentido como potências para o pensar e 
agir enquanto metodologia viva sob a perspectiva da cultura visual: contaminações entre 
docência e fazer artístico. 
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Abstract: This work is about the possibilities of creative processes based on the body-
image relationship with the images of the Mexican painter Frida Kahlo for educational 
practices and artistic creation. Starting from the perspective of Visual Culture, this study 
explores the creative and affective uses of the bodies in front of the images that constitute 
their different visualities. Instead, we stimulate the movement and the relations that are 
established between the subjects and the images, evidencing the experiences of sense 
and produces the poetic and sensitive artefacts potentialized from these relations. Art, life 
and production of meaning as powers to think and act as a living methodology from the 
perspective of visual culture: contaminations between teaching and artistic making. 
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Introdução 

A escolha por trabalhar com as imagens de Frida Kahlo parte de múltiplos 

fatores. Primeiramente, porque sua imagem atualmente apresenta-se difundida no 

amplo campo da cultura por diferentes segmentos e com intenções plurais. Da 

mesma forma, as imagens de Frida participam da vida cotidiana de diversos 
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sujeitos de modo a configurar imaginários e identidades. Outro ponto que instiga 

esta escolha é que os processos criativos e pedagógicos de Frida, bem como 

suas obras, refletem um dos pilares da arte contemporânea, qual seja o 

atravessamento entre arte e vida. Nesse sentido, o processo parte dos sentidos e 

das pulsões criativas que os corpos podem produzir ao se relacionarem com tais 

imagens. Como terceiro aspecto, está o modo como Frida conduzia seus 

processos pedagógico-criativos no período em que foi professora na escola La 

Esmeralda, incentivando que seus alunos fossem artisticamente autônomos e 

sensibilizando seus olhares frente às suas próprias experiências visuais e 

afetivas.  

Estes são aspectos que não só dizem respeito ao trabalho de Frida Kahlo 

sob a ótica contemporânea mas também, a partir do diálogo com aspectos da 

Cultura Visual que fazem emergir das práticas visuais/modos de ver, articula 

potências artísticas que estão imbricadas à subjetividade dos corpos, aos 

investimentos afetivos destes sujeitos em relação às imagens que cultivam e, 

sobretudo, a criação que se desenvolve a partir destes encontros.  

Portanto, abordaremos algumas características do trabalho criativo e 

pedagógico de Frida Kahlo que subsidiam esta metodologia de criação a partir 

das imagens como disparadoras. Na sequência, articulam-se discussões sobre a 

Cultura Visual, atrelada aos processos criativos, enfatizando o modo com que as 

imagens de Frida Kahlo são vistas como potências para o trabalho. Destarte, 

elencamos três potências para a criação em arte que emergem desta perspectiva 

experimental para refletirmos modos de criar interconectados com o fazer-pensar 

contemporâneo, baseado em processos híbridos e colaborativos.  

A proposição artística de Frida Kahlo e suas práticas como criadora (desde 

sua formação maioritariamente autodidata, até os modos como criava seus 

quadros a partir de suas experiências cotidianas) fazem dela uma artista – 

especialmente se pensarmos no contexto em que desenvolveu seu trabalho, 

historicamente entendido como arte moderna – que rompeu com os padrões 

estabelecidos. De certa maneira, Frida “adiantou” muitas das discussões que a 

arte contemporânea anos mais tarde colocaria em jogo. 

Conforme Odailso Berté (2018) e Raquel Tibol (1977), Frida trabalhou 

durante os anos de 1943 a 1945 como professora na Escola de Pintura e 



Escultura da Secretaria de Educação Pública “La Esmeralda”, na Cidade do 

México, onde desenvolveu processos artístico-pedagógicos, no início com um 

grande grupo e mais para o final com o coletivo “Los Fridos”. Afinada com as 

políticas educacionais da escola La Esmeralda, da formação alicerçada no 

diálogo e de uma pedagogia pautada na relação de ensino-aprendizado flexível, é 

possível dizer que os parâmetros desenvolvidos por Frida foram 

anticonvencionais. 

Neste movimento de estar sempre à frente de seu tempo, ela transformou 

sua criação em uma construção dialógica, híbrida, polissêmica. Seu processo 

artístico estava intimamente conectado àquilo que seus olhos viam, que seu toque 

sentia, que seu corpo experienciava. E este será seu legado tanto como artista 

quanto como mediadora, na escola La Esmeralda, ao propor metodologias 

artísticas que colocavam em primeiro plano a experiência visual do aluno, sem 

que as conceituações (importantes, mas, todavia, um tanto saturadas) fossem 

feitas a priori.  

A prática artística de Frida possibilita, portanto, que sua obra seja um 

reflexo de sua vida cotidiana. Para Berté (2018), o corpo-Frida – repleto de 

histórias e vivências que lhe constituem – torna-se cerne de suas criações, 

imbuída de suas sensações, visão de mundo, cultura, atravessamentos estéticos, 

ideologias e outros fatores que envolvem a produção de experiências centrada no 

corpo.  

 

Corpo-Imagem de Frida: disparadores para “pintar a vida” 

O modo de transformar as vivências em arte pontua uma prática 

fundamentada na relação entre vida e arte, no sentido de potencializar, 

esteticamente, que as experiências ganhem outros modos de existir no mundo. 

Para nós, esta sagacidade de trazer à tona as histórias como mote para a criação 

torna-se aspecto chave para entender processos artísticos que dialogam com a 

vida dos sujeitos e que fomentam produções de conhecimento contemporâneas. 

Atualmente, muitos outros artistas trabalham a partir desta mesma perspectiva, 

tendo em vista que cada vez mais os sujeitos-criadores têm dedicado a olhar para 

suas próprias histórias e modos de ver/perceber o mundo para compor suas 

obras, inserindo as micronarrativas na égide das grandes narrativas. É uma 



prática recorrente na contemporaneidade que Frida já experimentava eu seu 

trabalho ainda na primeira metade do século 20. 

 Já no período em que atuou como professora (1943 a 1945) de iniciação à 

pintura, Frida construiu sua prática pedagógica fortemente embasada em suas 

proposições enquanto artista. Não no sentido de ensinar seus alunos a pintarem 

esteticamente da maneira como ela pintava, considerando que ela não formou 

uma escola – não criou um método ou técnica a ser transmitido/ensinado – mas a 

partir da perspectiva de dar a ver as experiências que constitui a vida dos corpos 

por meio da arte. Além disso, também estava consoante com as premissas da “La 

Esmeralda”, caracterizada por uma relação professor-aluno flexível, aberta a 

escuta, pedagogicamente dialógica e ancorada nas relações horizontais dos 

processos de ensino-aprendizagem (BERTÉ, 2018). Segundo o autor, Frida pode 

ser entendida como uma artista que transita entre sujeito e objeto da própria arte 

através de seus procedimentos criativos que têm como disparador as 

experiências cotidianas.   

O grupo de alunos mais próximos de Frida, que inclusive seguiram 

trabalhando com a pintora mesmo após sua passagem pela escola, eram 

conhecidos como “Los Fridos”: Fanny Rabel (1922-2008), Arturo García Bustos 

(1926-2017), Guillermo Monroy Becerril (1924) e Arturo Estrada Fernández 

(1925). Junto deles, Frida desenvolveu processos artístico-pedagógicos que 

tinham a experiência como disparadora, provocando-os a irem ao encontro da 

vida para poder pintá-la. “Pintar a vida” foi um dos grandes princípios ensinados e 

compartilhados por Frida e que tornou-se guia para as práticas de seus alunos. 

Não uma técnica específica, não um conceito determinado, mas apenas (e ao 

mesmo tempo o ponto principal de todo o processo) observar a vida em sua 

trajetória cotidiana e assim transformá-la em arte. 

Mais do que uma orientação didática, Frida enquanto mediadora 

compartilhava com seus alunos modos de viver, pensar, ver e criar diferentes dos 

habituais e disseminados sob uma perspectiva tradicional. Estava interessada na 

experiência e nas relações que cada sujeito criava a partir de sua própria 

percepção. Berté apresenta um texto de Guillermo Monroy intitulado “Homenaje 

de um pintor a Frida Kahlo a los 22 años de su muerte” (1976), em que Monroy 

comenta as práticas de Frida. Em seu escrito, chama-nos atenção o fato de Frida 



questionar seus alunos sobre o que eles tinham desejo de pintar e de deixar claro: 

em suas aulas, eles poderiam pintar tudo o que sentissem e quisessem. A 

abertura que ela possibilitava aos alunos para que pudessem criar a partir de 

suas inspirações, daquilo que os era caro, foi determinante para seu processo.  

Neste contexto, articulamos a perspectiva de Frida com ênfase às múltiplas 

potencialidades dos encontros e dos afetos que disparam e mobilizam práticas 

artísticas e produções de sentido. Assim, propomos essa escrita a partir de três 

potências: a narrativa e interpretativa; a político e ideológica; e a pedagógica e 

educativa. A partir destas três concepções – que não pretendem ser as únicas – 

nos dedicamos a estabelecer algumas relações conceituais para pensar e propor 

a potência pedagógica de Frida para a arte e para a educação.  

 

A Potência Narrativa e Interpretativa 

Além de considerar a relação arte e vida como um princípio orientador de 

seu próprio trabalho artístico e de suas proposições como mediadora, Frida 

acreditava que era preciso um contato direto com a vida, intervir nela como 

cidadãos e artistas. Assim, a observação da vida que Frida estimulava em seus 

alunos constituiu, entre tantas maneiras, em sair dos muros da escola e assim 

ampliar suas possibilidades visuais. Permitir ver o cotidiano, as relações, e com 

isso criar. Berté (2018) destaca alguns processos artístico-pedagógicos 

desenvolvidos por Frida com seu alunos: a pintura de murais nas paredes de 

estabelecimentos em Coyoacán, entre eles a Pulquería La Rosita1; e nas paredes 

da então Casa da Mãe Solteira Josefa Ortiz Domínguez2.  

Em ambos os processos, o que estava em jogo era como as propostas 

imagéticas desenvolvidas nas paredes constituía a visualidade dos alunos. Eram 

elaboradas por meio das sugestões que os próprios alunos davam, em relação 

aos valores estéticos e socioculturais que investigavam em suas criações, e que 

estavam também bastante próximos ao que Frida produzia artisticamente e com 

                                                           
1 Pulquerías são bares ou estabelecimentos especializados em servir pulque, uma típica bebida 

alcóolica mexicana [...] A Pulquería La Rosita está situada a uma quadra de distância e na mesma 
rua de sua casa (BERTÉ, 2018, p. 320-321). 
2 A Casa da Mãe Solteira Josefa Ortiz Domínguez era uma casa onde haviam lavanderias públicas 

e eram comumente frequentada por mães solteiras. Hoje é um centro cultura e de assistência 
social denominado Centro de Desenvolvimento Comunitário Ana Maria Hernandez e Foto Cultural 
Ana Maria Hernandez. (BERTÉ, 2018) 

 



eles compartilhava. Nesse movimento de sair para fora das paredes institucionais 

e intervir nas paredes da vida, Frida procura descimentar as fórmulas prontas que 

conduzem a criação através de um método específico ou de uma abordagem 

única, e que por vezes parecem estar distantes das vivências cotidianas.  

 Com suas propostas anticonvencionais, Frida tornava possível que os 

conhecimentos fossem construídos por outras vias, podendo chegar em outras 

reflexões, visões de mundo e de arte e, especialmente, em outras criações. 

Independente dos juízos de valor em relação à essas práticas ou às práticas 

tradicionais que Frida procurou romper, é inegável que ela se manteve firme em 

seus princípios enquanto artista e que sua prática como mediadora disseminou 

tais ideias. Seus seguidores, seus “Fridos”, estiveram exercitando essas ideias 

não como discípulos presos a uma corrente artística que define as produções 

através de uma determinada forma – lê-se “fôrma” – datada, mas porque dali 

encontraram o movimento necessário para fazerem suas tintas respingarem em 

outros espaços, formas, linhas possíveis. 

 Quando Frida utilizava de suas experiências cotidianas, perpassando por 

diversas visualidades que constituem seu modo de ser corpo, assim como quando 

instigava seus alunos a saírem da redoma institucional e ir ao encontro da vida 

para poder pintá-la, explorando outras relações visuais que emergem desses 

encontros, parece-nos possível compreender tais questões através da perspectiva 

da Cultura Visual. Mas o que entendemos por Cultura Visual? De que maneira o 

campo da Cultura Visual permite entrecruzarmos as práticas de Frida com os 

seus fundamentos? Como o trabalho de Frida, amalgamado nas questões 

emergentes da Cultura Visual, podem ser potências para pensarmos as 

produções de conhecimento em arte na contemporaneidade? 

Raimundo Martins (2015, p. 20) explica que a partir da denominada virada 

linguística e cultural, o impacto que as “imagens da arte, suas concepções, modos 

de produção e, principalmente, sua função social” ocasionaram na cultura, eclodiu 

em uma transformação irreversível. Nessas circunstâncias que a cultura visual 

entra em cena, enquanto campo de estudo transdisciplinar que dedica-se 

especialmente aos fenômenos visuais que estão ocorrendo nos dias atuais, nos 

usos afetivos/sociais/ideológicos das imagens, bem como nas práticas culturais 

que se desenvolvem com e a partir do uso de tais artefatos. Irene Tourinho e 



Raimundo Martins (2011) explicam ainda que, alicerçada nesse modo de 

entender as relações com as imagens, 

 

a cultura visual assume que a percepção é uma interpretação e, 
portanto, uma prática de produção de significados que depende 
do ponto de vista do observador/espectador em termos de classe, 
gênero, etnia, crença, informação e experiência cultural. 
(TOURINHO; MARTINS, 2011, p. 53)  

 
 Pensar a cultura visual dentro do universo das visualidades e das imagens 

que constituem os corpos, especialmente no que tange a contemporaneidade, 

não é simplesmente investigar a “história das imagens” articulada à conceitos 

semióticos de representação; ou ainda, identificar uma determinada “teoria social 

do visual”. Para Nicholas Mirzoeff (2003), a cultura visual trata de um ponto de 

vista muito mais amplo, procurando perceber e problematizar o modo como 

podemos associar a produção de sentido frente às imagens de diferentes ordens 

e procedências e que não fazem, necessariamente, parte dos cânones artísticos, 

no sentido de afastar um pouco nossa atenção das observações estruturadas e 

formais para abrir espaço às experiências visuais da vida cotidiana.  

 O autor aponta ainda que a cultura visual procura combinar a perspectiva 

histórica das artes com os enfoques característicos dos Estudos Culturais, 

investigando os usos das imagens e os significados atribuídos nas vidas dos 

sujeitos. Não se trata, todavia, de uma polarização ou de uma separação. Para a 

cultura visual importa especialmente a relação que se estabelece entre imagem – 

corpo e os sentidos que se desenvolvem desse encontro. Somos essencialmente 

narração: seres que necessitam contar histórias sobre si e sobre o mundo, 

estabelecendo relações entre os campos simbólicos e discursivos com vistas a 

atribuir sentido e significado.  

 Dentro desta ideia, a cultura visual pode ser um campo profícuo para 

pensar novas estratégias artísticas que correlacionem a imagem e o texto, que 

questionem a supremacia da escrita ao passo que evidencia o poder das imagens 

no campo da cultura, fomentando as possibilidades de produção de conhecimento 

emergentes no modo como os corpos criam ao se relacionarem com elas.  

  

 



 

A Potência Política e Ideológica 

 Conforme José Luis Brea (2009), o campo da visualidade, as práticas do 

ver e de atribuir sentido às imagens é resultado de uma produção 

predominantemente cultural e que estão diretamente ligados a interesses sociais, 

políticos, econômicos, desenvolvidos por ideologias pautadas em questões de 

raça, gênero, classe, diferença cultural, sexualidade, entre outros aspectos. Estas, 

por sua vez, estão articuladas por relações de poder, dominação, privilégio, 

controle. Dito isso, o que queremos evidenciar aqui é que o ato de ver, dentro da 

perspectiva da cultura visual, não é um ato ingênuo ou inconsequente. Pelo 

contrário, faz parte de um engendramento cultural organizado no sentido de atuar 

na vida dos sujeitos de modo a intervir em suas práticas, tanto na produção de 

significados político-sociais como, em nossa caso, na criação artística. 

 Todavia, faz-se necessário entendermos que, historicamente, fomos 

educados através de regimes escópicos que não apenas orientam nosso olhar 

frente ao mundo como introduzem determinadas lógicas que ditam como 

devemos valorar e hierarquizar nossas práticas visuais. Principalmente se 

pontuarmos o campo das artes a partir da hegemonia ocidental sobre a qual a 

história da arte é contada, estes regimes escópicos operam como maneiras 

institucionalizadas que polarizam as visualidade em termos estéticos tradicionais 

(TOURINHO; MARTINS, 2011). Nessa separação binária fomos “treinados” a 

entender que determinadas imagens são artísticas e outras não, que algumas 

formas de representação são aceitas em detrimento de outras e que as imagens 

podem ser categorizadas em termos de valor, não apenas monetário mas, 

sobretudo, valores simbólicos dentro do grande sistema das artes. 

 O que a cultura visual propõem é deslocar essa olhar purista, 

problematizando as óticas encerradas em regimes escópicos tradicionais, para 

entendermos o campo visual de forma mais abrangente ao colocarmos as 

imagens não em comparação, mas em diálogo. As imagens de diferentes 

procedências – artísticas, midiáticas, de propaganda, etc. – provocando 

tensões/fricções que levem a tomada de consciência de que há diferentes 

maneiras de ver e, portanto, diferentes maneiras de criar arte. Isto é, ver não 

consiste em uma ação individual, mas caracteriza-se, sobretudo, por uma prática 



social contingente: nossas referências culturais e imagéticas estão atreladas às 

comunidades discursivas às quais nos vemos implicados (GERGEN, 1996). As 

ideias que constroem nosso imaginário não correspondem unicamente a uma 

combinação de elementos visuais composta por linhas, planos e luminosidades, 

mas pelos valores simbólicos construídos. 

Hibridas, relacionais, interativas podem ser vistas como categorias com as 

quais dialogam as imagens na contemporaneidade. Resultam de variados e 

múltiplos processos de construção, assemblage, ressignificação, apropriação, em 

um fluxo contínuo de produção e circulação. Nas palavras de Keith Moxey (2003, 

p. 48) “atribuimos aos objetos, às pessoas, aos feitos, práticas e relações sociais 

significados a partir dos marcos de interpretação que carregamos”. Neste caso, 

nos implicamos com o ato de arquitetar e experimentar possíveis encontros com a 

arte e sua potência às múltiplas aprendizagens.  Ainda de acordo com o autor 

 

(...) muito mais que reduzir a análise da cultura visual a um único 
conjunto de princípios, me parece que o objetivo do estudo 
acadêmico das imagens é o reconhecimento de sua 
heterogeneidade, das diferentes circunstâncias de sua produção e 
de variedade de funções culturais e sociais a que servem. 
(MOXEY, 2003, p. 47) 
 

Neste sentido, a perspectiva da cultura visual não propõe um método. O 

interesse em explorar as potências educativas das imagens de Frida parte da 

ideia de entende-las como disparadoras do pensamento que movimentam 

processos inventivos. Ou seja, ao propor a potência das imagens-corpo ou corpo-

imagem, nosso convite dedica-se a pensar práticas artísticas e seu caráter 

afetivo, pois estamos operando com perspectivas exploratórias/experimentais que 

envolvem as práticas do ver, especialmente no que tange às formas como 

construímos nossas relações com o mundo.  

  

A Potência Educativa e Pedagógica  

As práticas artísticas e pedagógicas de Frida Kahlo articulam-se à ideia da 

cultura visual justamente por sua insistência em permitir que as experiências 

visuais dos alunos fossem alargadas para além das formas institucionalizadas, 

construindo pontes entre o cotidiano, os modos de ver de cada sujeito e as 

transformações que eles produzem com tais elementos. Foram maneiras que ela 



encontrou de aproximar a vida da arte, propondo que o ato de ver pudesse 

fomentar a criação em uma esfera sensível, estésica e intimamente relacionada 

com as experiências particulares no que diz respeito a produção de conhecimento 

e de significados próprios. 

 Transpor os alunos-artistas para fora dos muros da escola, com o intuito de 

levá-los ao encontro da vida e assim articular as especificidades da experiência 

visual de cada um na produção de seus próprios meios criativos, é para nós uma 

forma de instigar a prática do ver. Segundo Tourinho (2011), os atos de ver não 

são uma prática de mão única, pois quando vemos uma imagem, ela também nos 

olha. Sendo assim, a ideia de “ver e ser visto” não somente referencia-se às 

imagens que vemos mas também como nos vemos a partir destas 

imagens/artefatos, bem como o modo como as próprias imagens nos veem. 

 

Refiro-me à ideia de ‘ser visto’ que, necessariamente, não indica 
ver a própria imagem, mas se estende ao ser visto de diferentes 
maneiras em outras imagens e, ainda, ao ser visto ‘culturalmente’, 
através de comunidades de significados, ou seja, de esferas que 
vão além da materialidade de qualquer artefato. (TOURINHO, 
2011, p. 10) 

 
 Nossos modos de ver, segundo Tourinho e Martins (2011) estão 

configurados pela nossa trajetória cultural – ou seja, pelo repertório de 

visualidades que constituem nossa biografia visual (CUNHA, 2008) – mas 

também sofrem interferências dos “regimes visuais”, enquanto formas peculiares 

de visualidade que exercem algum tipo de persuasão e controle nas maneiras 

como vemos. Na trama imagética entrelaçada pelo modo como vemos e somos 

vistos, perante às imagens que usamos ou que fazem parte de nosso cotidiano, é 

possível produzir uma experiência sensível, e assim refletirmos criticamente sobre 

como nos relacionamos com elas. Ademais, esta abordagem exige de nós uma 

constante atualização nos sentidos que estamos atribuindo às imagens que 

consumimos, assim como nos mantém atentos à maneira que elas interpelam os 

modos como vemos.  

 Estes aspectos da Cultura Visual apontados aqui nos parecem bastante 

próximas às práticas desenvolvidas por Frida, tanto em seu trabalho artístico 

quanto pedagógico. Sua dose de inconformismo com os padrões artísticos, seu 

modo de ampliar as visualidades a partir das experiências estéticas provindas de 



outros meios que não do campo tradicional da arte, sua ousadia em procurar 

estreitar as relações entre a criação e a vida cotidiana. Imbuídos dessas 

questões, desenvolvemos a proposta criativa deste trabalho procurando 

relacionar os modos como as imagens de Frida nos afetam e a maneira como a 

Cultura Visual instiga a pesquisar/problematizar o uso de tais imagens nos 

processos criativos contemporâneos. 

 

Corpo-imagem: possibilidades de um processo criativo 

 A partir das questões levantadas até aqui, construímos as possibilidades 

artístico-metodológicas deste trabalho tendo como referência a relação corpo-

imagem (BERTÉ, 2015). Sendo assim, procuramos propor procedimentos 

criativos que envolvam o modo como os corpos se relacionam com as imagens de 

Frida e como, a partir deste contato, produzem formas de se mover. Também 

inspirados nas práticas pedagógicas de Frida Kahlo, pensamos este processo de 

forma coletiva, com intérpretes-criadores/alunos que possam experimentar a 

criação aos moldes de um grupo focal (BARBOUR, 2009). Com esta metodologia, 

procuramos investigar como tais corpos produzem suas próprias formas de se 

mover quando em contato com as imagens de Frida, sobretudo por entenderemos 

sua potência dentro do campo da Cultura Visual como disparadoras de criações 

que sejam fruto de suas subjetividades. 

Na gama de imagens relativas à Frida, escolhemos para a realização do 

processo criativo as imagens do Diário de Frida Kahlo (KAHLO, 2017) que é 

composto por desenhos, escritos, esboços de obras, fragmentos de seu processo 

criativo, constituindo um conjunto imagético, estético e visual amplo e potente. A 

partir das tantas experiências artísticas e cotidianas expressas em suas páginas, 

o diário de Frida torna-se um espaço que se articula expressivamente, por vias 

sinestésicas. Abordar o diário como mote para o processo criativo tem como 

premissa “uma perspectiva multissensorial, excedendo o que convencionalmente 

entendemos por ‘leitura’, para abrir caminho para uma experiência mais plena que 

dilata as possibilidades tanto do ato artístico como da recepção estética” 

(REIMAN, 2017, p. 15). Baseados nas imagens do diário, os alunos/interprete-

criadores do grupo serão instigados a criarem gestos, ações, movimentos 



conectados às sensações e afetos que tais imagens lhes causam, próximo do que 

propõe o método da Dança Contempop (BERTÉ, 2015).  

Elaborada pelo professor, coreógrafo e pesquisador de dança brasileiro 

Odailso Berté, a dança contempop procura pensar na relação que os corpos 

estabelecem com imagens e artefatos da cultura popular, evidenciando seus 

afetos frente a essas imagens e as possibilidades de criação de dança nessas 

conexões. Berté (2015) explica que “a dança contempop não se apresenta como 

um novo estilo de dança, mas como um modo de fazer-pensar dança 

contemporânea” (p. 133), relacionado às experiências que os corpos produzem 

com as imagens que fazem parte de seus cotidianos.  

Com base nisso, o modo teórico-prático de entender a concepção da dança 

contempop está fundamentado na relação corpo – imagem, a partir da 

compreensão de imagem como artefato-ideia-ação. Berté (2015, pg. 150-151-

152) elenca alguns princípios para fazer-pensar dança contempop que 

acreditamos serem importantes para compreender melhor como nos 

aproximamos dessa proposição, tanto no sentido de sua potência criativa que se 

relaciona com o modo de criar de Frida Kahlo, como nas práticas difundidas pela 

Cultura Visual. São elas: ver e ouvir os corpos que participam do trabalho, 

considerando e acolhendo seus afetos, gostos, imagens, danças; convidar e 

instigar o aluno a rememorar, compartilhar e investigar seus afetos com 

perguntas, imagens, movimentos, relatos, objetos, etc.; atentar para a invenção 

de novos modos de editar/compilar/organizar os movimentos, investigando 

possibilidades que fujam dos padrões estéticos corriqueiros. 

 Nos valemos desta proposição para pensar nossa metodologia criativa, 

procurando ampliar as questões que envolvem a criação a partir de processos 

híbridos, no sentido de entrecruzar outras linguagens artísticas, como por 

exemplo, a Performance (GOLDBERG, 2006), especialmente as performances 

que se desenvolvem com um caráter autobiográfico. Emergentes dos anos 60 e 

70 (e, traçando um paralelo, também o mesmo período em que a Dança 

Contemporânea começa a criar suas configurações), estas obras eram realizadas 

a partir de episódios das vidas dos artistas, manipulando e transformando estas 

histórias conforme as visualidades e materiais da obra em processo.  



 Sendo assim, os corpos são convidados a darem a ver em movimento a 

produção de sentidos que elaboram em relação com as imagens, a partir de 

diferentes procedimentos. Movimentos que nascem do encontro com estas 

imagens e no modo como elas instigam a criação de possibilidades múltiplas, 

intimamente conectadas com as experiências pessoais que cada corpo 

estabelece. Em consonância com as práticas de Frida Kahlo, com a Cultura 

Visual, e a hibridização das linguagens da Dança Contemporânea e da 

Performance, este processo criativo procura evidenciar o corpo e o 

atravessamento entre vida e arte, a partir da potência das imagens.  

 O sincretismo de técnicas e a valorização do corpo como centro criador são 

também princípios que a obra de Frida Kahlo apresenta e que a Cultura Visual vai 

discutir a partir de seus fundamentos, especialmente no que tange a maneira 

como o conhecimento é produzido no deslocamento de saberes, fazeres, 

conceitos, ideias, movimentos, disparados pela imagem. O processo feito a partir 

da criação híbrida e coletiva potencializa que as imagens estejam entrecruzando 

as construções de movimento desses corpos. Os procedimentos retroalimentam a 

criação, no sentido de que a cada proposta desenvolvida, o próprio movimento 

fomenta novas ideias e percepções sobre o fazer. O uso das imagens, neste 

caso, não só organiza-se como uma estratégia criativa como também uma forma 

de potencializar que os corpos produzam suas visualidades movediças, suas 

poéticas sensíveis, suas visões de mundo perpassados e dilatados pelas imagens 

que cultivam.  
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