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Frida Kahlo foi umas das mais importantes pintoras mexicanas do século 

XX, e destacou-se por ser uma artista singular. Com uma obra bastante 

autobiográfica, Frida retratava temas e angústias pessoais. 

Embora tenha tido uma vida muito conturbada, desde a saúde e 

relacionamentos, ela era dona de um espírito revolucionário e militou no partido 

comunista mexicano. Lutou pelos direitos das mulheres e valorizou muito a 

cultura indígena do povo andino, sendo também referência na cultura latino 

americana. 

Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, mais conhecida por seu 

pseudônimo artístico, Frida Kahlo, nasceu na pequena vila de Coyoacán, 

próxima à cidade do México, no dia 06 de julho de 1907. 

Com apenas seis anos Frida teve que superar a poliomielite, doença que 

a deixou com sequelas, como uma perna mais fina que a outra e um pé atrofiado.  

Na juventude matriculou-se na Escola Preparatória Nacional onde 

começou a estudar medicina. Aos dezoito anos, na volta para casa, Frida sofre 

um grave acidente que a marcaria para o resto da vida. Um camião bateu no 

elétrico em que Frida estava, acidente no qual uma barra de ferro atravessou 

seu corpo, atingindo a barriga e a pélvis da jovem, além de várias outras lesões 

https://www.infoescola.com/doencas/poliomielite-paralisia-infantil/


pelo corpo. Ficou vários meses a recuperar-se e passou por 35 cirurgias. Frida 

ainda teria que encarar uma serie de complicações o resto de sua vida, 

decorrentes desse acidente. 

No entanto, foi nesse período que Frida descobriu a pintura. 

Impossibilitada de levantar da cama, seu pai adaptou um cavalete a sua cama e 

um espelho no teto para que a filha pudesse pintar. Aí começou uma série de 

autorretratos. O primeiro foi “Autorretrato com vestido de veludo” dedicado ao 

namorado que a abandonou nesse período. 

Já adulta, seu relacionamento conturbado com o muralista Diego Rivera 

passou a ser um dos temas presentes em sua pintura 

Frida trouxe para as artes algo que até então não era abordado pelos 

pintores, as questões íntimas femininas. Abortos, partos e feminicídio foram 

alguns dos assuntos presentes em suas obras. 

A sua própria fragilidade física era exposta em suas pinturas. Frida não 

tinha medo de revelar ao mundo as consequências do acidente que sofreu, como 

pode ser visto no quadro “A coluna partida”, de 1944. 

A exposição da sua vulnerabilidade física em contraponto com sua força 

como mulher, da persistência que teve e na luta contra as dores, as dificuldades 

no relacionamento com Rivera e a tristeza de não ser mãe são motivos que 

levaram à identificação de mulheres em todo o mundo, o que chamou a atenção 

dos movimentos feministas. 

Frida não se intitulou feminista em sua vida, mas isso não impediu que 

sua importância no meio político e artístico fizesse com que ela se tornasse 

referência para a luta feminista. 

Em 1953, o estado de saúde da pintora agravou-se. Seus pés tiveram 

gangrena e precisaram ser amputados. Apesar da tristeza com a situação, esse 

momento eternizou uma de suas mais famosas frases e que representa toda a 

vida de Frida: “Pés, para que os quero, se tenho asas para voar?”. 

No ano seguinte foi novamente hospitalizada por dois meses, para se 

recuperar de uma broncopneumonia, morrendo na madrugada do dia 13 de julho. 

Existe alguma especulação em redor da sua morte, surgindo a ideia de que ela 

se terá suicidado pondo um fim à sua vida de sofrimento. “Espero a partida com 

alegria...e espero nunca mais voltar...”, foram as últimas palavras encontradas 

em seu diário. 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-feminismo.htm
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