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Resumo  

Este trabalho propõe-se a refletir sobre a desintegração das imagens na obra de 

Frida Kahlo como um reflexo de processos psíquicos originados na infância, que se 

expressam em seu modelo pictórico através do entrelaçamento entre a vida e a obra 

desta artista. 

Utiliza-se de conceitos psicanalíticos como a cisão, dissociação, desintegração e 

projeção para tentar compreender o funcionamento psíquico da mesma. 

 

Introdução 

Há alguns anos atrás, após um contato rápido com a obra de Frida Kahlo, senti uma 

grande curiosidade pela vida e a produção artística dessa magnífica pintora. Ao conhecê-la 

um pouco mais me senti fortemente impactada pela crueza, pela expressividade e pela dor 

contida numa produção vasta em um período de vida relativamente curto.  

A leitura de sua biografia e o contato com sua obra me marcou tão profundamente 

que os guardei em minha memória sem saber muito que fazer com tudo aquilo. 

Em outubro de 2015, percorrendo uma exposição sobre Frida Kahlo,  percebi que o 

impacto daquele primeiro momento começava a fazer sentido em minha mente.  
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Ao sofrimento psíquico de sua infância precoce se somou a doença física da 

latência e o acidente e no inicio da idade adulta que, a meu ver, são  representados por 

uma certa crueza de imagens, com partes de corpos cindidos, por corpos incongruentes.  

Qual o sentido dessa crueza de imagens que ela representava?  O que a autora 

buscava expressar esteticamente? 

Propus-me a explorar sua vida e sua obra numa tentativa de fazer uma costura 

entre ambas a fim de tentar responder a estas questões mais especificamente, já que 

muitos outros trabalhos foram escritos sobre esse inesgotável tema. 

 

As marcas da dor em sua vida  

De sua infância precoce se sabe que recebeu poucos cuidados da mãe que vivia 

um processo de luto pela morte do único filho homem que faleceu ao nascer. A 

amamentação foi interrompida por motivo de doença e do nascimento de outra filha, logo 

após o parto, e os cuidados de Frida foram entregues aos cuidados de uma ama-de-leite 

índia, algo comum no México.  

De acordo com sua biografia (Tinkal), nunca desfrutou do carinho nem da dedicação 

de sua mãe, motivo das relações tensas que mantinha com ela. Ao mesmo tempo em que 

a descrevia carinhosamente dizia ser ela calculadora, cruel e fanaticamente religiosa. 

O pai, ao contrario , é descrito como muito carinhoso e ela descreve que sua 

infância foi maravilhosa, muito pelo exemplo de ternura do pai.  Este estabeleceu com 

Frida uma relação mais próxima do que com as outras filhas e depositava nela 

expectativas quanto à um brilhante futuro profissional, estimulando seu desenvolvimento 

intelectual e espírito aventureiro. 
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A convivência próxima como ele, que a levava a passeios onde fazia fotografias e 

pintava aquarelas, além de ensinar-lhe a usar a maquina  fotográfica, a revelar os filmes e 

a retocá-los, mostrou-se muito significativa para a sua formação pessoal. 

Frida foi uma criança alegre e brincalhona até que, aos 6 anos contraiu poliomielite. 

O pai a cuidou na longa convalescência de 9 meses. Nesse período criou um duplo 

imaginário de si mesma - uma menina alegre e brincalhona – como um meio de lidar com 

os intensos sentimentos de vazio e solidão e com os temores face ás possíveis seqüelas 

da doença. Após esse acontecimento foi bastante atormentada na escola pelos colegas 

que a chamavam de Perna de pau. A partir desse acontecimento buscou ocultar aquele 

defeito usando calças ou saias, sempre vistosas e coloridas e que foram sua marca a partir 

de então. 

Aos 18 anos volta a viver uma situação extremamente traumática num acidente de 

transito que quase lhe custou a vida e que deixou decisivas seqüelas que demandaram 

sucessivas cirurgias durante o resto de sua vida.  As fraturas sofridas partiram sua coluna, 

sua clavícula, ombro, uma perna  e um dos pés . Mas não partiram sua inabalável vontade 

de viver. 

Teve de abandonar os estudos em função da longa convalescença e em que 

permaneceu imobilizada na cama.  Nesse período começou a pintar, como um 

passatempo, com a contribuição da mãe que montou um cavalete sobre sua cama com um 

espelho onde podia ver-se. A partir daí, começa a fazer os auto-retratos.   

  Sua vida afetiva foi marcada por encontros e desencontros, paixões e 

traições, ao mesmo tempo em que seu marido Diego Rivera também representou uma 

figura paterna da qual dependia emocionalmente e um grande mentor artístico que 

influenciou indiretamente seu estilo artístico. 
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Essa postura de luta trouxe uma nova possibilidade de vida para Frida Kahlo e foi o 

começo de uma longa caminhada em que os desafios, as frustrações e abandonos 

seguiram sendo constantes. 

 

A estética da dor na obra de Kahlo 

Penso que o abandono precoce do olhar e do cuidado materno foi marcante na 

estruturação do psiquismo de Frida Kahlo. 

Sobre esta condição primeira, sobrevieram a doença e o acidente, este último um 

verdadeiro horror físicos que potencializaram, a meu ver, seus  sentimentos de solidão, 

abandono e desamparo pois também nesse momento foi abandonada pelo o namorado, 

tendo revivido nessas situações muita das ansiedades de sua infância precoce. 

 Sua obra contém inúmeras telas onde ela retrata à si mesma e à várias pessoas  

significativas em sua vida. Sobre seus auto-retratos disse em sua biografia: “Pinto á mim 

mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor.” Percebe-se 

uma forte influencia da técnica fotográfica pela representação muito aproximada do real 

em sua técnica pictórica, certamente a partir de sua vivencia com o pai fotógrafo. 

Representava seu rosto de maneira serena e impassível, quem sabe como forma de negar 

os sentimentos de impotência e desespero e, ao mesmo tempo, assegurando seus 

aspectos narcísicos, transmitindo uma aura de força e invulnerabilidade.  Segundo disse, 

seu rosto era a única imagem que via no espelho. Em suas palavras frente à essa situação 

obsessiva agoniante ela teve de ser mais forte para não ser tragada pelo sofrimento. 

Dosamantes-Beaudry (2007) comenta sobre a relação de Frida com a mãe, que não 

a olha, que a deixa sozinha, desde seu nascimento onde descreve o profundo sentimento 

de solidão e abandono da pintora, através da obra Nascimento ( anexo 1), em que sua 

mãe é representada como uma pessoa deprimida e ausente ao seu contato, fato esse o 
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que foi potencializado pelo nascimento da irmã, provavelmente, foi vivido como um novo 

abandono, alimentando o sentimento de desamparo que esta deve ter vivenciado.  

Noutra de suas pinturas retrata a si com a ama índia (anexo 2). Nessa tela a relação 

afetiva habitual de uma amamentação é transformada em uma mascara que revela um 

contato frio que se limita ao mero ato de alimentação e carece de contato e ternura visual. 

Novamente, o que é representado, traduz vivencias precoces de solidão, abandono e 

desamparo em um momento muito precoce de sua existência e que, as vicissitudes de sua 

vida, potencializaram pela repetição de situações traumáticas, de perdas e abandonos que 

coloriram sua constituição como sujeito.  

Nesta tela, a busca pelo olhar e a não responsividade do objeto materno nos levam 

a supor que esta representação se dá em cima de uma experiência vivida por ela. Talvez 

não se deu exatamente assim no  real mas suponho que esta deve ter sido a vivencia 

afetiva dela que refletem sentimentos profundos de abandono que foram retranscritos no 

decorrer de sua vida por sucessivas experiências de desamparo: a poliomielite, o acidente, 

as interrupções das tão desejadas gravidez e o fracasso de sua relação matrimonial. 

Nesse óleo também desejo destacar a presença de imagens dispares 

amalgamadas. Por um lado, penso que, manifestamente, a autora desejasse causar 

impacto a quem olhar a obra. No entanto, também retrata os aspectos cindidos de seu 

psiquismo, a meu ver, reflexo de cisões importantes vivenciadas em suas relações 

precoces.  

Uma índia com o rosto como se fosse uma máscara, um bebê mamando com rosto 

de adulto e o seio no qual jorra o leite representado também em seu interior. Essa 

representação do interior do corpo se repete na obra A cama voando de 1932 (anexo 3)  

bem como em Frida e a operação de cesárea ( anexo 4) do mesmo ano como em outras 

posteriores. 
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Nesta ultima também destaco a representação, numa mesma tela, de vários 

aspectos da mesma cena: seriam a representação dos aspectos cindidos e que precisam 

ser costurados para que possam ser significados? 

Em sua infância precisou criar duplos de si: amigos imaginários que representavam 

a menina alegre que gostava de dançar como meio de lidar com os afetos  dolorosos de 

vazio e dor. Freud (1919) relaciona o mecanismo do duplo com o desamparo e a dor frente 

á questões que põe em cheque a coesão do ego. Freud refere que o ‘duplo’ reflete a 

dúvida sobre o seu eu ou substitui o seu próprio eu por um estranho. Em outras palavras, 

há uma duplicação, divisão e intercâmbio do eu. Winnicott (1965) descreveu esse 

fenômeno como um funcionamento tipo “falso self”. Podemos entender que a criação de 

duplos ou aspectos cindidos possa ser uma repetição desse modelo de funcionamento em 

sua idade adulta.  

A relação com seus pais foi muito distinta entre si, o que também nos fala de 

dissociações e Dosamantes-Beaudry (2007) descreve que estas experiências parentais 

polarizadas são revividas na idade adulta como sensações corporais cindidas, refletindo a 

relação que foi emocionalmente conflitiva  e que, de acordo com essa autora, se 

expressando via imagem corporal,  como Kahlo o faz. 

A crueza de sua obra capta a atenção e o interesse do observador. O brilho, o calor 

e a intensidade das cores se contrapõem ao cru do que é representado. O efeito no 

espectador é a captura através do olhar e potencializa as integrações possíveis sobre a 

obra. 

Tecendo algum entendimento possível 

Frida Kahlo expressa plástica e visualmente seus afetos mais profundos, suas 

ansiedades, cisões, projeções e dissociações e, ao fazê-lo, se apropria  desses afetos e 
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busca reintegrar essas partes cindidas. Ao vê-las, entramos em  contato com seus 

aspectos mais profundos. 

Muitos autores tentam processar e entender o que se passa na mente do artista, 

articulando as experiências de vida com a obra.  Merleau –Ponty  (1966) ao falar sobre a 

obra de Cèzanne diz que  “ vida e a obra se comunicam ... e fazem da obra e da vida uma 

única aventura”   numa articulação de natureza expressiva. 

Para Frayze-Pereira (2005), a dor profunda dá lugar à um ato imaginário que se 

concretiza em uma obra.  VanGogh (1986) dizia que seu desejo era expressar através de 

sua obra o que se passava em seu coração. Barros ( 2000) nos fala que a expressão 

artística é uma forma de dar figurabilidade à experiência emocional representando-a em 

imagens expressivas e evocativas.  

Frayze-Pereira (2005) afirma que uma das características do surrealismo é a 

expressão dos afetos nas obras e que podem representar aproximações como descrições 

de quadros psicopatológicos vivenciados por seus autores. A arte propõe à psicanálise 

questões que desafiam abordar o objeto sem que se considere que a arte pode constituir-

se numa tentativa de solucionar conflitos.  

Se nos detivermos em algumas de suas telas podemos tentar, num modelo de Bion, 

criar conjunções imaginativas que nos permitam entender a sua linguagem pictórica à luz 

da psicanálise. Bion (1976) usa o termo conjectura imaginativa para designar o inicio de 

uma imaginação especulativa sem compromisso com o rigor cientifico, isto é, deixando 

livre a imagem em ação, em analogia com o psiquismo fetal. 

Concordo com Levinson (2009), que também considera que a pintura de Frida 

parece representar um movimento dramático e repetido, visando contenção e integração 

psíquica. Para a autora acima, a arte em Kahlo se converteu em uma busca de cura 

através do que pode representar aquilo que era mais genuíno dentro de si.  
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A própria Frida Kahlo refere que desenvolveu asas imaginárias que lhe permitiam 

sobreviver diante de intensos estados de dor. Seu sofrimento se tornou mais suportável ao 

pintar sua própria história. 

 Assim como ela, nesse trabalho também desejo deixar minha imaginação livre. 

Livre, no sentido de criar hipóteses sobre o mundo interno de Frida Kahlo , que podem vir 

a ser consideradas despropositadas ao longo do tempo, mas que me permitirão sonhar 

suas obras. E neste sonho, talvez conjecturar os aspectos mais profundos da mente, não 

reconhecidos por ela e talvez nem mesmo conhecidos por ela; que emergem de sua obra 

de uma forma viva e impactante, nos desacomodando e nos desafiando a entrar em 

contato com essa parte do psiquismo primitivo e com as maneiras encontradas por ela 

para lidar com as ansiedades e os afetos profundos que marcaram a vida desta artista 

brilhante. 

Este autor descreve que as experiências dolorosas precisam ser metabolizadas 

para gerar significados e a dor das experiências brutas é tão intensa que o psiquismo 

tende a cindi-la e a projetá-la para fora como objetos bizarros. 

Kristeva (1989) diz que nomear a dor e o sofrimento, exaltá-lo, dissecá-lo em seus 

menores componentes (ou seja, um processo de dissociação/desintegração) é um meio de 

reabsorver o luto, o que assegura ao artista um domínio sublimatório sobre a coisa perdida 

(pg 95). 

Seria uma forma de sobreviver à dor? 

Seria a única coisa que resiste à dor e à morte? 

Em sua estética Kahlo envolveu aspectos sexuais e eróticos além de uma geografia 

corporal e anatômica que expõe o interior do corpo com muita crueza reativando os afetos.  

A dor física, presença constante em sua vida a partir dos 18 anos, expressou-se em 

sua produção artística através dos órgãos expostos, dos corpos sangrando e com 
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cicatrizes e somou-se às dores psíquicas trazidas pelas vivencias com as relações objetais 

primitivas de solidão, desamparo e abandono. 

Segundo Bion (1977) a mente primitiva opera via informações somáticas. Ele 

descreve essa questão ao falar que é através da descarga pelo soma que o bebê se livra 

do acréscimo de estímulos que não consegue processar diferentemente da mente voltada 

para os pensamentos, capaz de simbolizar.  

Nesse mesmo artigo Bion fala das tentativas de livrar-se, via identificação projetiva, 

de registros primordiais inacessíveis pela incapacidade de formar pensamentos.  Esta 

tentativa de livrar-se abarca a área de registro psíquico vivido como um somático 

incessível mas nem por isso inexistente .  

A meu ver são estes registros primitivos, originados em seu mundo interno cindido e 

dissociado, que a artista projeta em sua obra, expondo toda a dor dos seus afetos 

ansiedades  com que entra em contato frente  a própria realidade. Entendo esses registros 

pictóricos quase como uma auto-análise, uma viagem de descoberta de se mais profundo 

intimo. 

As figuras cindidas também são um registro de sua percepção frente aos objetos 

cindidos de suas primeiras relações de objeto: de um lado a mãe concebida como objeto 

mau ou como a parte má de si mesma, o corpo traumatizado pelos acidentes sofridos em 

sua vida, o corpo que sangra,  em contraste com o objeto bom – pai representado pela 

parte do seu corpo identificadas com o pai – rosto, cabeça – e que, entendo , tenha a ver 

com a imensa produção de auto-retratos, parte boa de si mesma.  

O que desejo destacar nas obras acima citadas, bem como em várias outras, é a 

presença de imagens aparentemente incongruentes entre si, como que refletindo 

profundos sentimentos de abandono, dor e perdas. 
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Cabe ressaltar que as falhas maternas primárias ocasionaram que essa primeira 

relação tenha sido vivida como se fosse com um objeto perdido. A  possibilidade de 

reparar estes vínculos através da relação com o pai permitiu que seu psiquismo se 

constituísse numa tessitura capaz de processos simbólicos e sublimatórios  de 

mentalização, nos brindando com essa artista maravilhosa e suas obras impactantes. 
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Anexo 2 
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