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RESUMO

Este estudo teve como objetivo a compreensão do sofrimento psíquico na vida e obra descritas na biografia da
artista mexicana Frida Kahlo, através da perspectiva da Psicologia Analítica. Como objetivos específicos foram
analisados os principais pontos da história de vida de Frida Kahlo e relacionando algumas de suas obras
iconográficas com os principais conceitos da Psicologia Analítica. Esta foi uma pesquisa de abordagem
qualitativa e descritiva, e em que os dados foram coletados através de uma análise da biografia e das obras
selecionadas de Frida Kahlo, se caracterizando como um estudo de caso. Os principais resultados da pesquisa
indicam que tanto na vida, como nas obras, Frida pintou seus sentimentos, dores e angústias, de modo a
expressar seu sofrimento psíquico através de desertos, árvores mortas, terrenos áridos e caveiras.
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FRIDA KAHLO: AN UNDERSTANDING ABOUT PSYCHIC
SUFFERING IN ITS LIFE AND WORK FROM THE PERSPECTIVE OF
ANALYTICAL PSYCHOLOGY¹
ABSTRACT
This study aimed to understand the psychological suffering in life and work described in the biography of Mexican
artist Frida Kahlo, through the perspective of analytical psychology. As specific objectives, the main points of Frida
Kahlo's life story were analyzed and related some of her iconographic works with the main concepts of analytical
psychology. This was a research with a qualitative and descriptive approach, in which data were collected through an
analysis of Frida Kahlo's biography and selected works, characterized as a case study. The main results of the research
show that both life and works Frida paint their feelings, pains and anguishes, in order to demonstrate their
psychological suffering through deserts, dead trees, arid lands and caves.
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1 INTRODUÇÃO
O tema deste trabalho foi o sofrimento psíquico presente na vida e obra de Frida Kahlo
estabelecendo relação com aspectos teóricos da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung
(1875-1961), com base na biografia e arte iconográficas de Frida Kahlo. Neste sentido,
apresentamos algumas considerações com o intuito de contextualizar a questão que
levantamos adiante como problema a ser respondida neste estudo e justificar a sua relevância.
Com o intuito de contextualizar de forma breve, passamos pela história de Magdalena
Carmen Frida Kahlo Calderón, nascida em 6 de julho de 1907 em Coyoacán, nos arredores da
Cidade do México. Filha de Wilhelm Kahlo, posteriormente Guillermo Kahlo, nascido em
BadenBaden na Alemanha, e de Matilde Calderón y González. Cabe ressaltar que o pai de
Frida era descendente de judeus alemães da Hungria (PERES, 2007).
Guillermo emigrou para o México aos dezenove anos de idade. Era um fotógrafo de
destaque e muitos dos seus retratos eram retocados com a ajuda de Frida Kahlo. Guillermo
sofreu muito em razão de uma epilepsia que parece ser decorrente de uma queda. Tratava-se
de um homem sensível e frágil (PERES, 2007). Sobre a mãe, Peres (2007) aponta que foi uma
mexicana bastante religiosa, com rígidos princípios de educação e com características
autoritárias. A mesma autora destaca que Frida Kahlo, ao que parece, era admirada e
detentora de grandes afetos por parte de seu pai. A artista teve três irmãs: Matilde, Adriana,
Cristina e duas meias-irmãs, fruto do primeiro casamento de seu pai (BASTOS; RIBEIRO,
2007).
Aos seis anos de idade Frida Kahlo foi acometida de poliomielite, doença que, como
sequela, deixou-a com uma perna fina e um pé atrofiado. A adolescência de Frida Kahlo foi
marcada por movimentos estudantis e principalmente pela Revolução Mexicana (1910-1920),
com a qual se identificava fortemente. Aos dezoito anos um acontecimento assinalou de modo
trágico a sua vida, sendo este o acidente ocorrido em um bonde.
Frida Kahlo sofreu, além de perdas amorosas, perdas corporais. A análise desses
registros de sofrimento no seu corpo e em sua alma, afigura-se como uma fonte de
aprendizado. Para Bastos e Ribeiro (2007, p.19) “A arte de Frida Kahlo poderíamos dizer que
é marcada pelo excesso. Excesso de cor, de dor, de alegria e de uma angústia própria ao
feminino”.
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Considerando a breve história de vida de Frida Kahlo, supracitada, o interesse para a
realização desta pesquisa emergiu pela pesquisadora questionar-se sobre o motivo de diversos
artistas entrarem, ou estarem, em sofrimento psíquico durante sua trajetória de vida, e o que a
Psicologia Analítica teria para oferecer de aporte para esta compreensão.
No campo da psicopatologia geral foi necessária a sistematização visando possibilitar
apreender em conceitos os fenômenos (por exemplo: depressão, esquizofrenia, compulsão), e
favorecer a comunicação entre as diversas modalidades profissionais.

Contudo a

conceituação das psicopatologias não alcança a compreensão total das vivências
psicopatológicas humanas para todas as teorias psicológicas (PÁDUA; SERBENA, 2017).
Assim como para Carl Gustav Jung, médico psiquiatra pertencente da Psicodinâmica
ou Psiquiatria Moderna. Sendo que no seu paradigma psicodinâmico tem o “inconsciente”
como hipótese, e compreende as etiologias das psicopatologias como psicogênicas, ou seja, há
interferência da afetividade, das relações interpessoais, da história de vida, dos fatores
inconscientes para além das concepções organogênicas, características da Psiquiatria Clássica
(PÁDUA; SERBENA, 2017).
Em decorrência de suas ideias, Jung pensava que os médicos psiquiatras deveriam, em
sua formação profissional, estudar psicologia, filosofia, história da humanidade e outras
matérias humanas, não se restringindo apenas aos estudos anátomo-fisiológicos, já que as
disciplinas humanas possibilitam compreensão do adoecimento mental, refletindo sobre a
alma humana, o seu contexto e historicidade (PÁDUA; SERBENA, 2017).
Nesse sentido, Jung (2018, p.127) menciona que, “um funcionamento inadequado da
psique pode causar tremendos prejuízos ao corpo, da mesma forma que inversamente, um
sofrimento corporal afeta a alma, pois a alma e o corpo não são separados, mas animados por
uma mesma vida”.
Tendo isto em vista, foi explorado e respeitado também o momento temporal em que
Frida Kahlo viveu no México, e principalmente os acontecimentos da sua história de vida e
suas obras. A questão problema, que é norteadora dessa pesquisa, foi: Como se compreende o
sofrimento psíquico de Frida Kahlo a partir da Psicologia Analítica? Esta questão foi
explicitada a partir da realização de uma pesquisa qualitativa, descritiva caracterizada como
um estudo de caso.
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Deste modo, o objetivo geral deste estudo foi compreender o sofrimento psíquico na
vida e na obra de Frida Kahlo a partir da Psicologia Analítica. A partir deste foram fixados os
objetivos específicos da pesquisa, sendo eles: analisar os principais pontos da história da vida
de Frida Kahlo, e relacionar as obras de Frida com os principais conceitos da Psicologia
Analítica. Mediante tais colocações, a hipótese levantada neste estudo menciona a elaboração
do sofrimento psíquico de Frida Kahlo ocorre à medida que produz suas obras, e ainda, a
vida e a obra de Frida está relacionada com a ideia de Jung sobre o processo criativo.
Notadamente este estudo possui importância do ponto de vista social, pois aborda
sobre a dimensão do sofrimento psíquico, e a compreensão do universo feminino durante o
decorrer da história.
Somar o termo psíquico à palavra sofrimento, não significa estabelecer uma divisão
entre mente e corpo, significa enfatizar, falar da dor do corpo, das ansiedades, das angústias,
do sofrimento de viver. Olhando para a complexidade do ser humano, com singularidade e
subjetividade. Ou seja, agregamos esta dimensão que compreende uma relação entre o
conjunto de conteúdos da consciência e do inconsciente, que estão presentes nos estados e
processos da experiência subjetiva e que se constituem na relação do sujeito com o seu
entorno social, familiar, cultural, e etc. (YASUI, 2006).
Tendo em vista esse aspecto relacionado à atuação do psicólogo, que diz respeito ao
estudo e análise dos processos intrapessoais, e das relações interpessoais, possibilitando a
compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no âmbito das instituições de
várias natureza, aplicando o conhecimento teórico e técnico da Psicologia (CFP, 1992).Nesse
sentido, o psicólogo, dentro de suas funções profissionais, atua em diversos âmbitos como: o
da educação, da saúde, do lazer, do trabalho, da segurança, da justiça, nas comunidades e na
comunicação com o objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e
integridade do ser humano (CFP, 1992). Assim, se evidencia a relevância científica deste
estudo.
Ou seja, o psicólogo deve compreender essas questões de forma a minimizar o
sofrimento psíquico dos indivíduos. Neste caso, visando a compreensão do sofrimento
psíquico na história de vida e nas obras de Frida Kahlo, a partir de uma Teoria Psicológica
como a Psicologia Analítica. Diz respeito a função do psicólogo também, contribuir para o
conhecimento científico da psicologia através da observação, descrição e análise dos
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processos de desenvolvimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos
do comportamento humano e animal; analisar a influência de fatores hereditários, ambientais
e psicossociais sobre os sujeitos na sua dinâmica intrapsíquica e nas suas relações sociais
(CFP, 1992).
Sendo assim, é possível disseminar a Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung, com a
compreensão do sofrimento psíquico na história de uma vida real, como a de Frida Kahlo, que
marca a história da América Latina, por tratar-se de uma autora mexicana muito conhecida
socialmente. Do ponto de vista acadêmico é possível estimular outros acadêmicos e
profissionais a compreenderem vidas e obras a partir da Psicologia Analítica, da mesma forma
que estimular a produção de novas pesquisas, viabilizando a minimização de preconceitos, e
orientando na formação o cuidado com a dimensão do sofrimento psíquico.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 ALGUNS ASPECTOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA
Carl Gustav Jung nasceu em Kesswill na Suíça, em 26 de Julho de 1875, e faleceu dia
6 de Junho de 1961, aos seus 86 anos em Kusnacht, Zurique. É filho de um pastor protestante
e de uma dona de casa, tornando assim, a religião parte de sua formação. Carl Jung passou
parte da adolescência em bibliotecas, atrás de leituras que pudessem ajudá-lo a entender o
sentido da vida (ROCHA, 2018).
Carl Jung menciona alguns aspectos importantes para a base de sua teoria, como por
exemplo, a sombra. Como pode-se compreender o conceito de sombra parte do princípio de
que os indivíduos, gostam de se apresentar um pouco mais belos do que são, querendo
satisfazer nosso próprio ideal”, mas também aqueles esperados por terceiros. Isso significa
que sempre temos aspectos que não mostramos e que nós próprios não queremos perceber
(KAST, 2019).
“A sombra não é o todo da personalidade inconsciente: representa qualidades e
atributos desconhecidos ou pouco conhecidos do ego, aspectos que pertencem sobretudo à
esfera pessoal e que poderiam também ser conscientes” (JUNG, 2016 p.222). Fazendo com
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que a sombra não consista apenas em omissões. Apresentando-se como um ato impulsivo e
inadvertido.
De acordo com sua teoria, o ego, mesmo sendo parte integrante do Self ou do
si-mesmo, tende a negar os conteúdos presentes no inconsciente. “Em síntese, a Psicologia
Analítica está interessada especialmente no equilíbrio entre os processos conscientes e
inconscientes” (ROCHA, 2017, p.15). Jung adotou o conceito de Self ou Si-mesmo, sendo
este a totalidade da personalidade, composto por consciente e inconsciente.
Durante sua trajetória de vida, Carl Jung nos presenteou com a Psicologia Analítica,
uma Psicologia com a visão do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é entendido
como “um fundamento genérico, biológico e psíquico, de natureza transpessoal, existente em
todos os seres humanos” (KAST, 2019, p.30). Podendo ser acessado com base em imagens
arquetípicas. Sendo os arquétipos definidos como “efeitos do inconsciente coletivo, como
padrões fundamentais da vida, que atuam em todo indivíduo e por ele são sonhados descritos
e moldados” (KAST, 2019, p.31).
Eles podem ser vivenciados através de representações ou imagens arquetípicas, sendo
elas formadas e traduzidas pela linguagem humana atual, pois a verdade eterna, pode ser
afetada conforme a época (KAST, 2019). Segundo Kast (2019, p.32), os arquétipos intervêm
“para regular, modificar e motivar as configurações dos conteúdos da consciência” e deles
partem o impulso da autorregulação da psique, ou seja, as imagens arquetípicas permitem
entender emoções através da fantasia. Sendo os arquétipos que estão por trás dos complexos.
Os complexos podem surgir ao longo da vida do indivíduo, como consequência de um
choque, de uma exigência, de adaptação com a natureza especial do ser humano individual,
inadequado no que se refere ao si-mesmo. Sendo os complexos agentes de nossos sonhos,
onde aparecem os arquétipos com a função de autorregulação, no sentido de permitir que o
conteúdo do inconsciente perpasse as barreiras existentes e chegue a consciência com o
intuito de regular esse organismo (KAST, 2019).
2.2 APONTAMENTOS DA HISTÓRIA DO FEMININO
Visto que Jung menciona a importância da historicidade para se compreender a alma,
se faz necessário contextualizar o momento histórico vivido pelas mulheres da sociedade.De
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maneira geral, a maternidade faz parte da história do feminino ultrapassando os dados
biológicos, pois ela possui um intenso conteúdo sociológico, antropológico e uma visível
presença na nossa cultura. Além do papel de mãe, a mulher enfrenta muitas desigualdades e
discriminações, sendo elas no mercado de trabalho, e/ou na vida pública, no acesso à
educação, o infanticídio de meninas, violências sexuais e domésticas (DEL PRIORE, 2001).
A história das mulheres é também aquela de “loucas, de prostitutas, de homossexuais,
de anarquistas, de rebeldes cujos papéis sociais continuam a contrariar o ideal feminino que
lhes é cobrado pela sociedade em que vivem” (DEL PRIORE, 2001, p.84).
Desvendar hoje a história do feminino, e as complexas relações entre a mulher e a
sociedade, é importante para entender as suas contribuições no passado, que acarretaram no
nascimento da nova mulher dos dias de hoje, a qual transita de um papel social a outro, sendo
mãe, amante, mulher, profissional, enfermeira, professora, cozinheira. Afinal, no começo de
nossas sociedades, a mulher era reconhecida apenas como a mãe (DEL PRIORE, 2001).
Apesar de ainda termos problemas com a desigualdade e com a desvalorização, as
mulheres vem conquistando vários espaços, como a autonomia na profissão, a evolução dos
modelos familiares. Porém, a desigualdade mais resistente está na parte econômica, política e
de acesso aos postos de poder (DEL PRIORE, 2001). Ainda, “Produto social, produto cultural
e histórico, nossa sociedade fragmentou o corpo feminino e o recompôs, regulando seus usos,
normas e funções” (DEL PRIORE, 2001, p.99).
Para Del Priore (2001, p. 102)
O diagnóstico das revoluções femininas século XX é, por assim dizer,
ambíguo. Ele aponta para conquistas, mas também para armadilhas. No
campo da aparência, da sexualidade, do trabalho e da família houve
conquistas, mas também frustrações. A tirania da perfeição física empurrou a
mulher não para a busca de uma identidade, mas de uma identificação.

Em sua teoria, Carl Gustav Jung traz os conceitos de animus e anima, presentes na
estrutura de desenvolvimento de personalidade do homem e da mulher. Sendo que a anima
tem como função
[...] conectar a consciência masculina com a subjetividade, aproximar o homem de
seus sentimentos e intuições, promover conexões afetivas, o contato com os aspectos
irracionais e ligados à natureza, a acentuação dos estados de humor, da criatividade, a
abertura ao espiritual (FURTADO, 2013, apud ROCHA, 2017, p. 20).
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A teoria junguiana avançou nos conceitos já existentes por volta do século XIX
inovando ao formular o conceito de inconsciente coletivo. Contudo, assim como os demais
estudiosos da época, o autor não deixou de submeter-se à influência da cultura patriarcal. De
todo modo, a despeito de ter sofrido inúmeras críticas, ele assinalou as consequências
decorrentes da repressão do aspecto feminino feita pelo cristianismo, pois aspectos
inconscientes geralmente afloram e, dependendo da forma como foram reprimidos ao longo
do tempo, podem surgir de forma bastante sombria (AQUINO, 2018).
Carl Gustav Jung aponta que o homem é levado a desenvolver seu lado feminino, ou
seja, a Anima. Sendo Animus e Anima complementos para o desenvolvimento do indivíduo,
ou seja, os aspectos mais sensíveis e intuitivos. Nesse sentido, a mulher também é levada a
desenvolver o seu animus, personificando as tendências do Psicológico masculino, como a
racionalidade e a força física, para que seja completa no seu consciente (ROCHA, 2017).
Nesse sentido com relação a repreensão do Cristianismo, sabendo que existe parte
feminina no homem, e parte masculina na mulher, esses aspectos eram reprimidos também,
logo há muito do feminino no homem reprimido devido a história. Levando em consideração
a pesquisa de Del Priore (2001) e o conceito de animus e anima, pode-se perceber que o
animus da mulher foi se desenvolvendo com o passar dos anos na sociedade, tornando-se
mais presente as características masculinas na vida das mulheres contemporâneas.
De fato, existe uma construção de padrões esperados para que a mulher desenvolva.
Todavia, o que se observa, a partir de uma ótica da psicologia analítica, é que eles refletem
conteúdos presentes há mais de dois mil anos no inconsciente coletivo. A modernidade traz
evidências de que já está havendo um movimento capaz de quebrar padrões, emergindo os
aspectos reprimidos do feminino (AQUINO, 2018).
2.3 O PROCESSO CRIATIVO PARA A PSICOLOGIA JUNGUIANA
O impulso criativo tem grande autonomia, mas também uma intenção, uma meta, e um
objetivo de formar a personalidade. O processo criativo que acontece com o indivíduo,
obriga-o a dar forma ao seus sentimentos e sensações. Para Carl Rogers (1990), um dos
grandes nomes da psicologia humanista, assume a criatividade como expressão do
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funcionamento pleno da pessoa, relacionando-a com o impulso ao crescimento, a expansão,
ao desenvolvimento e ao amadurecimento que se manifesta (NASTARI, 2007). Já para Jung,
[...] a psique se altera de modo criativo no sentido da autorregulação, ou seja, é
criativa a fim de sempre voltar a um equilíbrio a partir de um desequilíbrio e
conseguir adaptar-se às exigências do mundo externo e interno. Esse processo criativo
ocorre entre o inconsciente, as estruturas arquetípicas, os complexos e a consciência
(KAST, 2019, p.41).

Com as imaginações, os sonhos e as artes, pode-se trabalhar os conflitos e complexos,
através da significação dos arquétipos e o entendimento das emoções, visando tranquilizar ou
estimular, junto com as ideias de representações na arte. As imagens arquetípicas que

aparecem nas artes, também são animadas e experimentadas na fantasia, sem total percepção
da consciência em relação ao sofrimento psíquico que apresenta na sua arte, e que precisam
ser elaboradas e compreendidas para que o sentido possa ser vivenciado (KAST, 2019).
O símbolo é um produto de natureza complexa, pois é composta de todas as funções
psíquicas, possuindo um lado que tem acesso a razão e outro inacessível à ela, fornecidos pela
percepção interna e externa do ser humano (COLONNESE, 2018).
Jung vê a Psique como um sistema autorregulador, cuja função é realizar o equilíbrio
dinâmico, sendo que ela parte da emoção e se mostra através da fantasia, ou seja, por meio de
artes no geral, como pintura, música, poemas etc, e ainda por meio de sonhos, com o intuito
de tornar os complexos mais conscientes, possibilitando o aspecto criativo visando a melhor
distribuição de energia psíquica (KAST, 2019).
A análise prática dos artistas mostra sempre quão forte é o impulso criativo do
inconsciente. O criativo é um processo caracterizado pela função simbólica da psique,
chamada de função transcendente. Ela é a própria função da transformação, e deve ser
encarada como o objetivo do processo. Devemos aqui compreender a função transcendente
fundamentalmente como uma forma de cognição, na qual coexistem uma afirmação e sua
contradição: uma operação criativa (BARCELLOS, 2004).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa, quanto à abordagem, caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa.
Sendo a mesma caracterizada como uma abordagem “interpretativa e compreensiva dos
fenômenos, buscando seus significados e finalidades” (PENNA, 2009, p.77).
Da mesma forma, quanto aos objetivos, esta pesquisa se caracterizou como descritiva.
A pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir para
modificá-la, pois está interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando
descrevê-los, classificá-los e interpretá-los, expondo as características de determinado
fenômeno (VIEIRA, 2002).
Como este estudo se propôs a pesquisar a vida militante e as obras de pintura da Frida
Kahlo, e por isso se caracteriza como um estudo de caso. O estudo de caso se caracteriza por
ser um estudo empírico que “investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de
realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e
que utiliza das várias fontes de evidência” (GIL, 1999, p.73).
Para a análise dos dados, foi utilizado o método Junguiano, por tratar-se de uma
pesquisa no campo da Psicologia Analítica para compreender o fenômeno de estudo. O

método de análise Junguiano se propõe a investigar os fenômenos com uma perspectiva
subjetiva e objetiva da realidade psíquica, e, assim, possibilita que sejam realizadas pesquisas
no nível pessoal e coletivo (PENNA, 2004).
Com a compreensão do material de pesquisa, o pesquisador pretende descobrir facetas
desconhecidas (inconscientes) do símbolo. Os fenômenos investigados na pesquisa
junguiana são parcialmente conhecidos (conscientes) e parcialmente desconhecidos
(inconscientes) e, portanto analisáveis e compreensíveis. Os aspectos conhecidos dos
fenômenos são as facetas evidentes do símbolo pelas quais ele se apresenta e é
captado e registrado. Seus aspectos desconhecidos são as incógnitas a serem
investigadas e, na medida do possível, respondidas ou compreendidas no processo de
pesquisa (PENNA, 2014, p.162).

Considerando o pensamento junguiano, os resultados aqui expostos são abordados do
ponto de vista simbólico, sendo entendido como “uma complexidade composta por diversos
aspectos ocultos” (COLONNESE, 2018, p.17).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Este trabalho teve como tema o sofrimento psíquico presente na vida e obra de Frida
Kahlo, estabelecendo relação com aspectos teóricos da Psicologia Analítica de Carl Gustav
Jung (1875-1961), com base na biografia e arte iconográficas de Frida Kahlo. A partir deste
foram fixados os objetivos específicos da pesquisa, sendo eles: analisar os principais pontos
da história da vida de Frida Kahlo, sendo esses o acidente no bonde, o casamento e os abortos
e sua relação interpessoal, e relacionar as obras de Frida com os principais conceitos da
Psicologia Analítica.
Mediante tais colocações, a hipótese levantada neste estudo menciona a elaboração do
sofrimento psíquico de Frida Kahlo ocorre à medida que produz suas obras, e ainda, a vida e
a obra de Frida está relacionada com a ideia de Jung sobre o processo criativo.
4.1 OS AUTORRETRATOS E A VIDA DE FRIDA KAHLO NA PERSPECTIVA DA
PSICOLOGIA JUNGUIANA
Frida Kahlo (1907-1954) foi uma pintora mexicana conhecida por seus autorretratos
de inspiração surrealista, e também por suas fotografias. Filha de pai alemão e mãe espanhola,
desde pequena teve uma saúde debilitada, com seis anos contraiu poliomielite, doença essa
que lhe deixou com uma sequela no pé. Aos 18 anos, sofreu um grave acidente de bonde que
a deixou um longo período no hospital, e depois acamada em casa em meio a muitos
tratamentos e cirurgias para melhorar sua situação.
Frida, descreve o acidente,
“Eu subi no ônibus com Alejandro. Sentei-me junto ao corrimão e Alejandro ao meu
lado. Alguns instantes mais tarde o ônibus chocou-se com um bonde da linha
Xochimilco. O bonde esmagou o ônibus contra a esquina da rua. Foi um choque
estranho, não foi violento, mas surdo, lento, ferindo todo mundo. A mim sobretudo
[...]. O choque nos lançou para frente e o corrimão me atravessou como uma
espada atravessa um touro. Um homem vendo a terrível hemorragia, me carregou e
me deitou sobre uma mesa de bilhar até a chegada da Cruz Vermelha. Eu perdi a
minha virgindade, meu rim ficou amassado, eu não podia mais urinar, e do que eu
mais me queixava era da coluna vertebral. (BURRUS, 1998 apud PERES, 2007, p.
30).
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Apesar de deprimida, com muitas dores e incapacitada de andar, Frida passou a pintar
sua imagem, com um espelho pendurado na sua frente e um cavalete adaptado para que
pudesse pintar deitada, que ganhou de seu pai. Frida mencionava: “Para que preciso de pés
quando tenho asas para voar”. Sendo a sua primeira pintura, chamada de “Autorretrato em

um Vestido de Veludo”, dedicado a Alejandro Gómez Arias, seu ex-noivo, que estava
presente no acidente.

FIGURA 01 - Autorretrato em um Vestido de Veludo
FONTE: Frida Kahlo (1926).
Os quadros de Frida Kahlo são mais do que simples representações dela mesma ou do
mundo ao seu redor. As obras de arte atuam como uma ferramenta de expressão, uma maneira
de expor e traduzir visualmente as memórias e ideias complexas que passaram pela mente da
artista. Os autorretratos, em particular, são carregados de detalhes ocultos e de rico
simbolismo que, podem revelar uma visão mais profunda de Frida.
A obra de arte, em termos junguianos, possui diversas características, peças, tons,
versos, gestos, pinceladas inconscientes, não assimiláveis em sua totalidade pela consciência,
pois o inconsciente não é totalmente apreendido, nesse sentido o que se visualiza é a
manifestação realizada por ele e não propriamente todo o seu conteúdo (COLONNESE,
2018).
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Após sua recuperação, Frida passa a estudar desenho e modelagem na Escola Nacional
Preparatória do Distrito Federal do México. Em 1928, filiou-se ao Partido Comunista
Mexicano, onde conheceu Diego Rivera, um importante pintor do “Muralismo Mexicano”.
Em 1929, com 22 anos, Frida Kahlo casa-se com o Diego Rivera e foram morar na
“Casa Azul”, onde Frida nasceu e viveu com sua família de origem. Em 1930, Frida
engravida, mas sofre um aborto espontâneo. Nesse mesmo ano, foi com o marido para os
Estados Unidos, onde ele realizava as suas exposições. Os dois moraram nas cidades de
Detroit, São Francisco e Nova Iorque. Também nesse período, Frida sofre seu segundo
aborto. Dedicando-se à pintura, realiza um grande número de autorretratos de inspiração
surrealista, apesar de Frida negar dizendo: “Nunca pintei sonhos e sim minha própria
realidade”. É dessa época, a seguinte tela:

FIGURA 02 - Autorretrato na fronteira entre o México e os Estados Unidos.
FONTE: Frida Kahlo (1932).

Nessa pintura pode-se observar algumas características da cultura Mexicana como as
flores, a caveira, o sol e a lua pintados desse modo com rostos, e da cultura Americana como,
a bandeira, os grandes prédios e as indústrias. Frida Kahlo encontra-se em pé, expressas nas
duas situações dos autorretratos, porém com a bandeira de seu país o México, em suas mãos,
o que pode representar que, mesmo indo morar por um período nos Estados Unidos, sua
lealdade seria para sempre ao seu lar.
Em 1934, o casal Diego e Frida retornam ao México. Neste período, Frida sofre mais
um aborto, e tem os dedos do pé direito amputados. No ano seguinte, Frida Kahlo e Diego
Rivera se separam. Diego Rivera se relaciona com a irmã de Frida, a Cristina. Logo após,
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Frida e Diego Rivera voltam a viver juntos. Sendo em 1936, Frida passa por nova cirurgia no
pé e, sofre com fortes dores na coluna. Mesmo debilitada, a pintora continua suas atividades
artísticas.

FIGURA 03: A Coluna Partida.
FONTE: Frida Kahlo (1944).
Pintada em 1944, a tela acima é profundamente ligada à vida da pintora e ilustra o seu
sofrimento após uma cirurgia que se submeteu na coluna vertebral. Na sua obra vemos Frida
Kahlo sustentada por uma coluna que parece partida, fraturada, e a cabeça está apoiada no
topo da coluna, ainda apresenta um espartilho que de fato teria usado no período de
recuperação da cirurgia.
Na face da artista podemos interpretar uma expressão de dor e sofrimento, apresentado
pela presença das lágrimas. De plano de fundo, na paisagem natural, observa-se um campo
seco, sem vida, assim como provavelmente se sentia a pintora nessa situação.
Todo o corpo de Frida está perfurado por pregos, uma representação do sofrimento
permanente que ela sentia. Apesar de estarem espalhados pelo corpo, alguns pregos são
maiores e aludem aos pontos onde Frida mais sentia dor. Vale frisar, por exemplo, a presença
de um prego enorme - o maior de todos - posicionado bem perto do coração.
Em 1939, Frida e Rivera se separam definitivamente e, Frida declarou: “Diego, houve
dois grandes acidentes na minha vida: o ônibus e você. Você sem dúvida foi o pior deles”.

Frida expõe suas obras em Nova Iorque e em Paris. Embora tenha que passar por diversas
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cirurgias e usar um colete de gesso em consequência do acidente, Frida não parava de pintar
mesmo com suas dificuldades, nesse sentido podemos relacionar essa situação ao processo
criativo, obrigando-a a dar forma ao seus sentimentos e sensações (NASTARI, 2007). Sua
obra recebia influência da arte indígena mexicana. Pintava paisagens mortas e cenas
imaginárias. Usava cores fortes e vivas, explorando principalmente os autorretratos.

FIGURA 04: As duas Fridas.
FONTE: Frida Kahlo (1939).
Esse quadro teve como objetivo mostrar as duas personalidades da artista, no período
de sua separação de Diego Rivera. Uma é a Frida mexicana, e a outra é a Frida europeia. Foi
uma das principais obras da pintora e é passível de várias interpretações.
O autorretrato pretende trazer à tona questões de identidade. De um lado vemos a sua
influência europeia através do vestido branco e clássico, a Frida que Diego não ama mais. Do
outro lado, a vemos em um traje que representa o México autêntico, colorido, com cores vivas
e que Rivera sempre amou.
O coração de ambas está exposto, enquanto o da Frida mexicana está intacto, o da
Frida europeia está partido. Os únicos elementos que unem as duas personagens são as mãos
dadas e uma veia que liga o coração de uma à outra. Enquanto a Frida rejeitada segura um
instrumento cirúrgico, a Frida do México segura um retrato de Diego quando criança.
Podemos relacionar os aspectos da vida de Frida com a Psicologia Junguiana. Assim,
podemos compreender que a “Anima é a personificação de todas as tendências psicológicas
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femininas na psique do homem, os humores, os sentimentos instáveis, as intuições proféticas,
a receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza, e por fim, o
relacionamento com o inconsciente” (FRANZ, 2017, p.234). Já a personificação masculina, é
chamada de Animus, que traz à mulher, por exemplo, a racionalidade e a força física. Esses
dois arquétipos teriam a função de trazer um equilíbrio à personalidade, ao levar o indivíduo a
resgatar caraterísticas inconscientes que também possui, e, que a sociedade aponta
pertencerem exclusivamente ao outro sexo, sendo a Anima e o Animus completudes
(ROCHA, 2017). Nesse sentido, podemos compreender a vida amorosa de Frida.
Frida Kahlo lecionou artes na Escola Nacional de Pintura e Escultura, na cidade do
México. Foi uma defensora dos direitos das mulheres, tornando-se um símbolo do feminismo.
Em agosto de 1953, Frida tem uma perna amputada na altura do joelho devido a uma
gangrena. Com esse sofrimento, Frida escreveu em seu diário: “Amputaram-me a perna há 6
meses, deram-me séculos de tortura e há momentos em que quase perco a razão. Continuo
querendo me matar”.

FIGURA 05: O Veado Ferido
FONTE: Frida Kahlo (1946).

O quadro “O veado ferido” foi pintado em 1946. Na imagem, a cabeça de Frida em um
corpo de um veado macho, perfurado por nove flechas. Apesar disso, tanto o animal quanto a
artista apresentam um olhar sereno e perseverante.
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Essa pintura foi feita no final da vida da artista, quando sua saúde já estava bastante
debilitada. Ela representa o comportamento de Frida, apesar de suas dores físicas e
emocionais, ela segue em frente, firme e forte. Também podemos identificar através desse
quadro a vontade de viver que a artista sempre teve, apesar de todo o sofrimento a que foi
imputada durante toda sua curta vida, pois faleceu com 47 anos, em 1954. O animal
escolhido, um veado, representa ao mesmo tempo elegância e fragilidade.
Para Vieira (2003 p.143), “o veado é também o símbolo de Cristo e como tal um
devorador de serpentes e destruidor do mal. Por preferir a solidão, ao veado são associadas às
características da timidez, da melancolia, mas também da ousadia”. Frida, deprimida, viveu
os últimos anos de sua vida na Casa Azul, no México, que em 1958, passou a abrigar um
museu em homenagem à pintora.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como tema o sofrimento psíquico presente na vida e obra de Frida
Kahlo, estabelecendo relação com os aspectos teóricos da Psicologia Analítica de Carl Gustav
Jung (1875-1961), com base na biografia e arte iconográficas de Frida Kahlo.
O acidente no bonde de Frida Kahlo apesar de ser uma fatalidade, a possibilitou
utilizar de seu tempo acamada para enxergar além do aspecto físico, fazendo com que cada
pintura refletisse como ela se via por dentro, sendo apresentado na forma em como ela
pintava, em seus contornos, traços e pinceladas.
Entre 1929 e 1934, passou por várias mudanças em sua vida, sendo entre elas seu
casamento, a mudança de país e os seus abortos. Nesse sentido, na pintura intitulada de
“Autorretrato na fronteira entre o México e os Estados Unidos“, pode-se perceber que Frida
nunca esqueceu suas origens, nunca esqueceu quem ela é, pois apesar de toda mudança
externa e cultural de onde estava vivendo, sempre se manteve a forte Frida.
Frida

sempre

pintou

seus

sentimentos,

dores

e

angústias,

mesmo

que

inconscientemente, marcando suas pinturas com fundos e expressões que remetem ao seu
sofrimento, como desertos, árvores mortas, terrenos áridos, caveiras, etc.
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Durante o processo de separação de seu marido Diego, houve uma espécie de tentativa
de se individuar, no sentido de que foi pintado em um de seus autorretratos a existência de
duas Fridas, a de Diego e a sem Diego, porém elas estavam ligadas pela mesma artéria.
Mediante tais colocações, a hipótese levantada neste estudo menciona a elaboração do
sofrimento psíquico de Frida Kahlo se dá à medida que produz suas obras, ou seja, faz parte
do processo criativo. Sendo assim, a pesquisa atende de forma clara a hipótese levantada no
início da pesquisa.
No que diz respeito ao potencial da pesquisa, Frida apresentou diversas situações
como depressão, dor, sofrimento, tentativas de suicídio, abortos, lutas por direitos e na
política, sendo elas em algum momento pouco abordadas, necessitando de mais tempo,
pesquisa e compreensão para ser trabalhada. Nesse sentido, indico que para os próximos
estudos referente esse tema seja abordado com maior alcance nestes quesitos.
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