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RESUMO 

 

 

 

Ícone da pintura e da cultura mexicana, Frida Kahlo teve uma vida marcada pela tragédia e 

sofrimento. Conhecida artisticamente por seus autorretratos, manteve um diário no qual 

registrou pensamentos e experiências de seus dez últimos anos de vida. Nele encontram-se 

relatos pessoais, cartas, poesias, colagens, pinturas e desenhos, atravessados pelas cores 

vibrantes que caracterizam sua obra. Nesta pesquisa, nos propomos analisar, em uma 

perspectiva dialógica, a escrita diarista presente em seu diário, pensado como um enunciado 

concreto atrelado à vida social. Para nossa análise, tomamos por referencial teórico as 

postulações advindas do Círculo de Bakhtin no que concerne à valoração, relações dialógicas 

e linguagem. Para compreender sua relação dialógica-valorativa, e considerando a 

especificidade do gênero, buscamos apoiar-nos nos estudos dos enunciados verbo-visuais de 

Brait. Para tratar da escrita diarista, nos valemos das reflexões de Leujane e, no que concerne 

aos estudos culturais, nos trabalhos de Bauman, Canclini e Hall. A pesquisa insere-se dentro 

da perspectiva da Linguística Aplicada, área indisciplinar e mestiça, como aponta Moita 

Lopes, por se tratar de um campo teórico que considera a complexidade dos fatos 

relacionados à linguagem e às práticas discursivas. Metodologicamente, esta investigação 

desenvolve-se a partir de uma abordagem qualitativo-interpretativista, com enfoque sócio- 

histórico, e no método indiciário de Ginzburg. As análises apontam uma construção valorativa 

de si mesmo por meio da relação dialógica entre o verbal e o visual presente nos enunciados. 

 

Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. Valoração. Escrita diarista. Verbo-visualidade. 

Enunciado concreto. 

  



 

 

RESUMEN 

 

 

  

Icono de la pintura y de la cultura mexicana, Frida Kahlo tuvo una vida marcada por la 

tragedia y el sufrimiento. Conocida artísticamente por sus autorretratos, mantuvo un diario en 

el que registró pensamientos y experiencias de sus diez últimos años de vida. En él se 

encuentran relatos personales, cartas, poesías, collages, pinturas y dibujos, atravesados por los 

colores vibrantes que caracterizan su obra. En esta investigación, nos proponemos analizar, en 

una perspectiva dialógica, la escritura diarista presente en su diario, pensado como un 

enunciado concreto ligado a la vida social. Para nuestro análisis, tomamos por referencial 

teórico las postulaciones venidas del Círculo de Bakhtin en lo que concierne a la valoración, 

relaciones dialógicas y lenguaje. Para comprender su relación dialógica-valorativa y 

considerando la especificidad del género, buscamos apoyarnos en los estudios de los 

enunciados verbo-visuales de Brait. Para tratar de la escritura diarista nos valemos de las 

reflexiones de Leujane y, en lo que concierne a los estudios culturales, en los trabajos de 

Bauman, Canclini y Hall. La investigación se inserta dentro de la perspectiva de la Lingüística 

Aplicada, área indisciplinaria y mestiza, como apunta Moita Lopes, por tratarse de un campo 

teórico que considera la complejidad de los hechos relacionados al lenguaje ya las prácticas 

discursivas. Metodológicamente, esta investigación se desarrolla a partir de un enfoque 

cualitativo-interpretativista, con enfoque socio histórico, y en el método indiciario de 

Ginzburg. Los análisis apuntan una construcción valorativa de sí mismo a través de la relación 

dialógica entre el verbal y el visual presente en los enunciados. 

 

Palabras clave: Círculo de Bakhtin. Valoración. Escritura diarista. Verbo-visualidad. 

Enunciado concreto. 
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1 PÁGINA EM BRANCO 

 

 

PINTÉ DE 1916 

 

Frida Kahlo  
 

 

A epígrafe imagética que reproduzimos no início desta seção corresponde à primeira 

página do diário da pintora mexicana Frida Kahlo. “PINTÉ de 1916” (Pintado em 1916)1, 

escrito em letras maiúsculas e em tons de rosa, é a entrada para um universo particular que 

logo na primeira página se mostra despreocupado com datas e números. Em 1916, Frida teria 

apenas nove anos de idade e seu diário, talvez sua obra mais surrealista, começou a ser escrito 

em meados de 1944 até sua morte, em 1957. 

Se olharmos a imagem com cuidado, podemos ver que nessa colagem – somada às 

pinturas de um pássaro, de flores em formas de duas grinaldas amarela e azul, e de uma 

moldura adornada por um laço de fita rosa – há uma foto de uma Frida já adulta, deitada sob o 

sol. Esse cuidado ao escolher as cores, ao dispor a foto na colagem, ao retocar os traços, 

revela que o propositado equívoco na menção da data constitui sua maneira de estar no 

mundo. Ao “errar” o ano no registro, Frida abre seu diário provocando seu possível leitor. 

Para os que se aventuram em conhecê-la através desses apontamentos, cabe o aviso: nele não 

encontraremos um simples manual do que foram seus dias ou de quem foi sua autora. Longe 

disso. Somos provocados a entender a mulher que fez de sua vida uma obra de arte, e que 

firmou seu nome na pintura e na cultura moderna.  

                                                           
1 O corpus do nosso trabalho advém da edição do Diário de Frida Kahlo publicada pela Editora Jose Olympio 

informada nas referências. Optamos por reproduzir as traduções para língua portuguesa dessa publicação, que 

foram realizadas por Mario Pontes, nos anexos, ao final do texto. 
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É amplamente conhecido que Frida Kahlo marcou seu nome na história da arte – 

considerando nesse recorte o campo das artes plásticas –, destacando-se como pintora em uma 

esfera que podemos conceber, até então, como predominantemente masculina. De certo modo, 

a participação das mulheres na esfera artística – e aqui considerando-a em um sentido mais 

amplo – acompanha o lento processo de emancipação feminina ao longo da história. 

(NOCHILIN, 2016). 

Não pretendemos, neste estudo, fazer uma cronologia da história da mulher na arte, 

tampouco discutir de um modo mais profundo sua (ou a falta de) representação e 

representatividade, visto que existem valiosos estudos sobre o tema (citamos ALMEIDA, 

2010; CHADWICK, 1992; GROSEMICK, 2003; MAYAYO, 2003; NOCHILIN, 2016; 

dentre outros) e esse não é o nosso foco de investigação. Contudo, a partir dessas leituras, 

podemos conceber que a mulher sempre esteve presente na esfera artística: desde a 

antiguidade, suas vidas e corpos foram descritos e narrados por grandes filósofos, escultores, 

escritores, pintores etc., que as tomavam como modelos e musas, falando sobre e, 

principalmente, por elas. O contraste entre a participação e a representação da mulher nas 

artes ressalta a lenta caminhada percorrida por aquelas que pretendiam ser autoras de suas 

próprias narrativas. 

Nesse contexto, Frida Kahlo se destaca por seu papel de pintora consagrada e por 

trazer o feminino às telas, em representações pessoais e histórico-culturais. A mulher não só 

estava nas telas, mas também a produzia, imprimindo um olhar sobre si mesma. Grande parte 

de sua obra é composta de autorretratos, nos quais Frida se exterioriza. Apresenta seu mundo, 

ora próximo ao mundo real e concreto, ora construído no que se imagina ser, forjando sua 

identidade no que pretender mostrar. 

A fama, que se iniciou por seus autorretratos, transbordou para sua vida e obra. Frida 

já foi e continua sendo estudada em diferentes áreas de conhecimento que buscam analisar a 

pintora mexicana e sua produção artística sob diferentes enfoques teórico-metodológicos. 

Basta uma rápida busca nos repositórios acadêmicos para encontrarmos diversos estudos 

sobre Frida nas Artes plásticas, Literatura, Psicologia, Ciências Sociais, Arquitetura, Moda, 

entre muitos outros. Apenas no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), encontramos até a presente data 

mais de trezentos trabalhos em que Frida Kahlo, sob diferentes enfoques, é investigada.  

Na impossibilidade de trazer todos esses trabalhos, e a fim de fazer uma análise mais 

sistemática, apresentamos uma breve revisão de pesquisas sobre Frida Kahlo, priorizando 

aquelas que se aproximam do objeto de estudo deste trabalho, e, sobretudo, ao corpus, 
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optando pelas investigações que se inserem no campo das linguagens, buscando as que mais 

se aproximam ou estão inseridas na Linguística Aplicada. 

O estudo de Souza (2011) trata da construção (auto)biográfica através dos discursos 

narrativos sobre vida e obra de Frida Kahlo. Essa construção se daria por diferentes 

narrativas, a partir do que considera seu legado: seus autorretratos, cartas e também passagens 

de seu diário. Na dissertação, inserida no programa de Literatura da Universidade Federal de 

Santa Catarina, Souza (2011) se norteia pelo conceito de biografema, de Barthes. Analisando 

três biografias escritas sobre Frida, a autora chega à conclusão de que Kahlo é narrada de 

maneira distinta, construindo-se diferentes imagens da artista. “Nas três biografias, tanto a de 

Mayayo como a de Rauda Jamis e a de Jill Laidlaw, vida e obra de Frida Kahlo são discutidas 

e colocadas lado a lado como indissociáveis” (SOUZA, 2011, p. 138). Conclui que as 

biógrafas escolheram caminhos que levam a diversas versões da artista, o que possibilita 

diferentes leituras construídas, ou possíveis de construir, no nosso imaginário: a 

desconstrução do mito, o meio-termo entre realidade e ficção, e a naturalização do exotismo 

maternal.  

Outra pesquisa, também na área de Estudos Literários, foi a que realizou Maria Lúcia 

Kopernick Del Maestro, sob o título Entre o encenado, o visto e o escrito: o silêncio. Escuta 

do diário de Frida Kahlo. Dessa vez, o corpus central é o diário, considerado pela autora um 

texto híbrido em que as figuras, imagens e relatos cotidianos se superpõem. Para Maestro 

(2014), o diário seria um interlocutor passivo do pensamento de Frida Kahlo no qual seria 

possível perceber toda a riqueza da obra e da vida da pintora. Sua hipótese é de que em seu 

diário Frida usa a performance da encenação de si e da sua obra, mise en abyme. Em sua 

reflexão, a autora defende que “no tema que denominamos ‘performance’, é a voz da própria 

artista que nos confidencia, em um tom bastante particular, a sua concepção de unidade e 

totalidade por meio dessa ‘forma híbrida’” (MAESTRO, 2014, p. 164). Para ela, Frida, ao 

perceber a ressonância poética de seus textos diarísticos e suas telas pintadas, desponta como 

performer, direta ou indiretamente, pelos acontecimentos que aborda, “promovendo o 

encontro luminoso com o leitor que se aproxima de seu legado” (MAESTRO, 2014, p. 174). 

Na área de Linguística Aplicada (LA), destacamos o artigo “Frida Kahlo entre 

palavras e imagens: a escrita diarista e o acabamento estético”, de Casado Alves (2012), 

publicado na Revista Linha D' Água, publicação do Programa de Pós-graduação em Filologia 

e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo (USP). Nele, o diário é tratado como um 

enunciado concreto, um documento responsivo, inserido em um gênero discursivo que atende 



15 

 

a um projeto de dizer, discutido sobre a ótica bakhtiniana, e a escrita diarista é apresentada 

como prática social de linguagem. 

Uma importante pesquisa em nível de mestrado é o trabalho de William Brenno dos 

Santos Oliveira. Na dissertação Um coração que pulsa fora do corpo: imagens passionais nas 

cartas de Frida Kahlo, Oliveira (2015), através da análise de seis cartas escritas por Frida 

para os seus interlocutores, mapeia os ethé construídos por Frida em enunciados nos quais, 

segundo seu autor, ela “pinta” verbalmente uma imagem de si. Defendido pelo Programa de 

Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

este estudo inova ao tratar da prática de escrita de Frida, entendida como uma prática social de 

linguagem, sob as lentes da LA. Oliveira (2015) defende que a imagem pintada por Frida se 

revela nas suas escolhas lexicais para falar de diferentes temas, como amor, traição, amizade, 

dor e seu estar no mundo. 

Como exposto, durante a construção do estado da arte desta dissertação, encontramos 

muitas pesquisas em diferentes áreas sobre Frida. Nosso levantamento, mesmo que breve, 

provocou muitas inquietações, e talvez a mais importante delas seja: o que podemos dizer 

sobre Frida que já não tenha sido dito? De fato, Frida não é apenas pop, mas 

problematizadora, e muitos pesquisadores se deram conta disso. Entretanto, acreditamos que 

dentro da LA o número de pesquisas que tratam de sua escrita ainda é limitado. Da mesma 

forma, nos valemos da teoria do Círculo, em especial a uma citação de Bakhtin (2011, p. 410) 

que deu impulso para iniciarmos nossa pesquisa: “Não existe a primeira nem a última palavra, 

e não há limites para o contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro 

sem limites)”. 

É com esse pensamento que buscamos realizar nosso trabalho, sem ter a mínima 

pretensão de apresentar uma palavra final sobre Frida e seu mundo entintado, mas de 

colaborar com os outros artigos, dissertações, teses e tantos outros trabalhos inspirados na 

pintora mexicana. Para tanto, usaremos em nossa investigação as lentes da Linguística 

Aplicada, área indisciplinar, mestiça e ideológica (MOITA LOPES, 2006), considerando a 

complexidade dos fatos relacionados à linguagem e às práticas discursivas. 

De todos os escritos, cartas, fotografias, quadros e os mais diferentes artigos 

relacionados à Frida Kahlo, nos interessa, para este trabalho, debruçarmos sobre seu diário. É 

certo que não é de hoje que os diários despertam nosso interesse. Inicialmente, quando a 

prática de escrever tornou-se parte das atividades escolares, os diários tomaram para si a 

responsabilidade de manter vivo o amor pelas palavras. A liberdade que o papel 

proporcionava, sem a cobrança da excelência sintático-gramatical da sala de aula; sem a 



16 

 

obrigação – ainda que isso acabe se tornando uma incoerência semântica – de uma escrita 

diária, ou em um horário determinado; sem o comprometimento de anotar tudo o que ocorreu 

durante o dia, mas com a atitude comprometida de registrar nas páginas pautadas do caderno 

improvisado as frações de pensamento que surgiam e que não deveriam ser esquecidas. As 

memórias que nos são mais caras a cada tempo. Tudo isso tornou a escrita diarista uma 

atividade prazerosa e sempre presente. Ao mesmo tempo, o acesso aos diários consagrados 

pelo mercado editorial, nos proporciona uma leitura prazerosa até hoje. Foi assim que nos 

deparamos com o diário de Frida Kahlo. 

A singularidade presente nas suas páginas, não apenas no que é dito, mas como é dito, 

despertaram nossa atenção há alguns anos. A primeira leitura do seu diário, reproduzido fac-

símile e publicado pela primeira vez no Brasil, em 1995, pela Editora José Olympio, começou 

como simples admiração. Logo a curiosidade pelas formas, desenhos e cores presentes nele 

ocuparam um primeiro plano. Tais enunciados revelam o acabamento estético que Frida 

dedicou-lhes, ressaltando seu estilo individual. Para externar no papel suas impressões sobre a 

vida e o mundo, Frida conta não apenas com as palavras, mas também utiliza as ferramentas 

que conhece bem: a paleta de cores vibrantes e os traços individuais que a fizeram figura 

conhecida no mundo artístico. Somado a isso, o discurso vibrante que trata de suas paixões 

com o mesmo vigor com que as viveu. 

A pesquisa a ser realizada tem como corpus o diário íntimo de Frida Kahlo, no qual a 

pintora documentou, entre imagens e palavras, reflexões sobre sua conturbada vida e relatou 

muitas de suas paixões: o marido, Diego Rivera, o México multicultural, a sua luta política. O 

diário é um documento responsivo aos últimos anos dez anos de sua vida que construíram a 

imagem refratada da pintora (CASADO ALVES, 2012), de uma mulher a frente de seu 

tempo, revolucionária e atuante, ainda que limitada fisicamente pelo corpo ferido, retratado na 

maioria de seus quadros e presente também em seu diário. 

Através de seus quadros – em grande parte, autorretratos, Kahlo construiu a si mesma 

como um ícone da pintura mexicana e latino-americana. Como uma mulher que rompeu com 

os parâmetros de sua época, participando ativamente da vida política, sua vida e obras são 

temas de vários estudos de gênero e seu legado inspiração para artistas e ativistas de direitos 

da mulher. Parte desse legado está relatada em seu diário íntimo que, situado sócio-

historicamente, corresponde a um gênero discursivo (BAKHTIN, 2003), no qual seu autor 

apresenta seu projeto de dizer discursivo e certas especificidades linguístico-discursivas que o 

diferenciam de outras unidades de análise de linguagem. 
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Nosso interesse nasce primeiro por seu importante papel como figura feminina e, 

desse aspecto, sua singular produção artística em um contexto mexicano e mundial no começo 

do século XX. Sua arte não reflete meramente sua condição de mulher, mas a posiciona 

socialmente. Depois, no que se refere ao seu diário, intitulado O Diário de Frida Kahlo: um 

autorretrato íntimo, publicado pela primeira vez em 20052, composto por autorretratos, cartas, 

poemas, figuras entre outros elementos, este se apresenta como um espaço de criação – em 

que muitas vezes nem mesmo apresenta datas.  

Para Lejeune (2008), o termo diário diz em primeiro lugar que se trata de uma escrita 

cotidiana. Apesar de não configurar um gênero rígido, possui características que o 

determinam: o caráter intimista que tem a ver com os acontecimentos narrados, relacionados 

com seu autor, imprime um estilo particular e intimista. Mas, no caso de Frida, acreditamos 

que seu diário rompe com essa “norma” e é muito mais do que um registro da sua experiência 

diária: pode ser apreciado como outra de suas obras de arte.  

Nossa proposta de pesquisa é analisar o diário de Frida Kahlo pensado como um 

enunciado concreto, atrelado à vida social, e sob o enfoque teórico-metodológico do estudo 

dos enunciados verbo-visuais à luz da teoria bakhtiniana, para, a partir de seus enunciados, 

entender como se constrói dialogicamente a imagem desse sujeito ativo, hoje comumente 

vinculada aos movimentos de empoderamento feminino que apontam para a necessidade de 

políticas de fortalecimento da condição da mulher.  

Considerando o inacabamento do sujeito constituído na interação com o outro e a 

prática discursiva do gênero diário íntimo, acreditamos que nossa investigação pode 

contribuir aos estudos desses enunciados, especialmente no que se refere à compreensão da 

importância da comunicação verbo-visual nas práticas discursivas da contemporaneidade. 

Assim, em nosso trabalho, nos interessa responder as seguintes questões:  

a) Como Frida dá acabamento estético ao seu diário?  

b) Como os posicionamentos de Frida se revelam nos enunciados do diário?  

 

A partir das questões formuladas, estabelecemos os seguintes objetivos nesta pesquisa: 

a) Investigar como a escrita diarista de Frida é representada no corpus, considerando 

a relação discursiva e imagética presente no diário; 

                                                           
2 Kahlo, Frida. El diario de Frida Kahlo: un íntimo autorretrato. Editores Harry N. Abrams, Inc. Publishers y La 

Vaca Independiente. Madrid, 2005. 
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b) Analisar, à luz da teoria bakhtiniana, os discursos verbos-visuais de Frida 

contribuem para a construção de um sujeito dialógico e da formação de uma 

imagem de si. 

 

Para atingir esses objetivos, apresentamos o percurso que estrutura nosso trabalho. 

Destacamos que, para que nossa pesquisa se realizasse, utilizamos as lentes de uma 

Linguística Aplicada indisciplinar (MOITA LOPES, 2009). Dessa forma, olhando para nosso 

sujeito de pesquisa e considerando todas as nuances de nosso corpus, pensamos em cada 

seção como uma escala de cores, como uma espécie da paleta com a qual que Frida pintou sua 

vida. 

Feita esta introdução em que buscamos apresentar nossas questões e objetivos, na 

seção que se segue apresentamos uma breve biografia de Frida. Nosso enfoque principal será 

sua vida nos anos em que o diário é escrito, para entender como esse sujeito se constrói em 

suas relações sociais e, a partir daí, poder analisar como ele se apresenta refletido/refratado 

em seus enunciados. Para realizar essa contextualização histórico-cultural, nos baseamos em 

sua reconhecida biografia, além de livros publicados sobre sua vida e seus quadros. 

Trataremos também de alguns aspectos da história do México. 

Na terceira seção, abordamos a escrita diarista, trazendo à discussão os diários íntimos 

e apresentando o diário de Frida Kahlo. Posteriormente, apresentaremos o referencial teórico 

sobre os estudos da linguagem e a concepção de linguagem na qual nosso trabalho se orienta e 

quais foram os procedimentos metodológicos que utilizamos na construção da pesquisa.  

Na quinta seção, trataremos das noções de enunciados verbo-visuais apresentando-o 

dentro do gênero discursivo como um enunciado concreto. Apresentaremos na seção seguinte 

nossas análises a partir dos dados gerados, e, em seguida, nossas considerações finais, que 

nomeamos de “mundos entintados”, uma referência que tomamos emprestada de nosso objeto 

de pesquisa. Encerramos com as referências que subsidiaram a realização deste trabalho. 

Como consideramos em nossa análise o idioma original, disponibilizamos nos anexos as 

traduções ao português das lâminas analisadas. 
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2 CORES NO PAPEL: FRIDA E A ESCRITA DIARISTA  

 

 

Color de veneno 

Todo al revés 

YO? 

Sol 

Y  

Luna 

Pies  

Y  

Frida 

 

Frida Kahlo  
 

 

“Cor de veneno. Tudo ao contrário”. Na epígrafe retirada do diário, uma mulher 

deitada sobre a cama parece lamentar-se: os olhos fechados deixam cair duas lágrimas que 

escorrem pelo rosto. Por que chora? Ou seria “por quem chora?” No que pensa? Na pegada 

deixada no céu, nas asas que tanto lhe faltam? Ela mesma se indaga em letras maiúsculas: 

“EU?” Sobram perguntas sobre “la gran ocultadora”, como gostava de chamar a si mesma. 

“Sol, Lua, pés e Frida”. Responde ou provoca mais uma vez? 

 

 

2.1 Cores de Frida Kahlo: o ser inacabado 

 

O certo é que Frida Kahlo parece ser muitas e já foi pensada de muitas formas. Como 

poucos artistas, seu nome, seu rosto, seus quadros são amplamente difundidos dentro e fora 

do mundo da arte. Transformada em ícone, em símbolo, seja como pessoa ou como uma 

personagem, todos já vimos algo dela ou sobre ela. Na introdução que fez para seu diário, o 

escritor mexicano Carlos Fuentes (2008, p. 7) descreve o momento em que a conheceu: 

 

Vi Frida Kahlo apenas uma vez. E antes, eu a ouvi. Eu estava em um 

concerto no Palácio das Belas-artes, no centro da Cidade do México [....] 

quando Kahlo entrou em seu camarote no segundo nível do teatro, toda 

aquela magnificência e todas aquelas coisas que nos distraíam como que 

desapareceram. O tilintar daquela suntuosidade de joias abafou os sons da 

orquestra, porém algo mais do que um simples ruído forçou-nos a olhar para 

cima, e assim descobrir a figura que se anunciava com incrível vibração de 

ritmos metálicos, porém distinguindo-se não só pelo ruído das joias, mas 

igualmente pelo magnetismo do seu silêncio. 
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Frida tinha consciência do mistério que sua vida despertava e não esteve indiferente à 

invenção biográfica e político-cultural que hoje a promove. Sobre isso, reforça Canclini 

(2011, p. 26): 

Se, para o público, a sua figura de artista está imbricada no discurso pós-

revolucionário, no do feminismo e no sentido sacrificial de uma parte das 

vanguardas, se ela própria construiu a sua personagem para ser a intersecção 

entre esses relatos do século xx, não parece razoável prescindir dos 

contextos para compreender o significado cultural do seu trabalho e as 

possibilidades de se aceder a ele. 

 

Até mesmo sua data de nascimento suscitava debates, estimulados pela própria artista. 

Segundo Jamis, (2015, p. 34), Frida se divertia com as teorias sobre cada momento de sua 

vida.  

 

Como eu já me diverti com isso! Nunca souberam o que fazer com o dia do 

meu nascimento. Ela nasceu a 6 de julho de 1907? Ou foi a 7 de julho de 

1910? Já me diverti muito com essas discussões.  

Todos eles, pretensos biógrafos, universitários, jornalistas, estudantes, 

amigos, se confundiam, se sentiam obrigados a justificar. Ora gostavam de 

imaginar que minha vida, contada ou não por mim, só poderia ser fábula ou 

mito. Tinham necessidade de se persuadir a todo instante de que cada ato 

meu, cada acontecimento sobrevindo, devia participar da “personagem Frida 

Kahlo”. Outros, espicaçada a sua necessidade de honestidade, ficavam 

angustiados por não poder saber a “verdade”. Estes precisavam da data 

exata, sem o que sua consciência sofria incômodos de almanaque, curiosa 

vertigem! Ou concordavam – um modo de resolver a questão – em me taxar 

de um pouco louca, o que tinha a vantagem de não prejudicar ninguém e de 

tranquilizar todo mundo. 

E eu era a travessa. A levada. A brincalhona.  

 

 

Em um dos livros mais respeitados sobre sua vida, Frida: a biografia, Hayden Herrera 

escreve que Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu em Coyacán, México, em 6 

de julho de 1907. Filha de Guilermo Kahlo e Matilde Calderón y Gonzalez, Frida Kahlo, 

recebeu três nomes de batismo. Os dois primeiros para que pudesse ser batizada como cristã, 

satisfazendo os desejos de sua católica mãe, e o terceiro (ainda que mais tarde perdesse o “e” 

da grafia original, Frieda), que significa “paz” em alemão, nome pelo qual era chamada em 

família e como ficou mundialmente conhecida (HERRERA, 2011). 

Sua origem mesclava a ascendência indígena-espanhola de sua mãe mexicana, e a 

origem húngaro-europeia de seu pai, Guilhermo Kahlo, que nasceu na Alemanha e chegou ao 

México aos 26 anos de idade. As duas culturas presentes em seu sangue foram representadas 

em várias de suas obras, uma dupla representação de si mesma.  
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Frida orgulhava-se, sobretudo, de suas origens mexicanas que foram pintadas em 

muitas de suas telas. Destacamos duas delas. 

 

Figura 1 – Quadros Mis padres, mis abuelos y yo (1936) e Mi nana y yo (1937) 

  

Fonte: Google Arts & Culture 

 

Em Mis padres, mis abuelos y yo (1936), Frida pinta sua árvore genealógica. Nela, se 

vê ainda criança, nua, segurando uma fita que entrelaça seus pais e avós. Frida está em 

Coyacán, na Casa Azul, em que nasceu e viveu grande parte de sua vida. Na tela, à esquerda, 

pinta nopales (planta característica do México), a serra mexicana e seus avós maternos. À 

direita, as casas de Coyacán, o mar e seus avós paternos de origem judia. Para Frida, os avós 

mexicanos são simbolizados pela terra e os alemães pelo mar. 

No ano seguinte, pinta a tela Mi nana y yo (1937), em que confessa o período em que, 

aos 11 meses de vida, devido a um período em que sua mãe Matilde esteve doente, foi 

amamentada por uma mulher de origem indígena. 

 

Mi madre no me pudo amamantar porque a los once meses de nacer yo nació 

mi hermana Cristina. Me alimentó una nana a quien lavaban los pechos cada 

vez que yo iba a succionarlos. En uno de mis cuadros estoy yo, con cara de 

mujer grande y cuerpo de niñita, en brazos de mi nana, mientras de sus 

pezones la leche cae como del cielo. (KETTENMANN, 1999, p. 8). 

 

Matilde não amamentou Frida e a privação desse contato íntimo terminou por dar-se 

também ao longo e sua vida. Mãe e filha eram distantes e diferentes. Apesar de Frida 

descrevê-la como simpática, inteligente, ativa, também a descrevia como cruel, calculista e 

uma religiosa fanática (JAMIS, 2015). Filha de um general espanhol, Matilde era aplicada 
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quanto ao código moral vigente na época. Recebeu a formação que uma jovem mexicana 

precisava para conseguir um bom casamento. 

Contudo, desde pequena, sua relação com o pai era bastante próxima. Diz Herrera 

(2011, p. 34) que “das seis filhas, era por Frida que Guilhermo Kahlo sentia mais afeição”. 

Frida compartilhava com o fotógrafo seu interesse por arqueologia, pelas artes mexicanas, e 

com ele passou a retocar e colorir fotografias. Sua ligação com o pai era tão forte que dizia 

que suas pinturas eram como as fotografias que o pai tirava para ilustrar calendários, com a 

diferença que, enquanto ele olhava para a realidade exterior, ela olhava para dentro. 

Aos seis anos, Frida contraiu poliomielite e passou nove meses confinada em seu 

quarto. Durante sua recuperação, como orientação médica, Frida começou a fazer um 

programa de exercícios para fortalecer a perna e o pai fez todo o possível para que a filha 

praticasse o máximo de atividades. Frida jogava futebol, nadava, lutava boxe, atividades 

incomuns para as meninas da época. Nesse período, Guillhermo e Frida ficaram ainda mais 

próximos. 

Como consequência da doença, a perna direita ficou mais curta e a musculatura 

atrofiada, o que fez com que Frida ganhasse dos amigos de infância o terrível apelido de pata 

de palo (perna de pau). Ela passou o resto da vida odiando a perna deformada. Na tentativa de 

escondê-la, passou a usar calças compridas e longas saias mexicanas, que depois se 

transformaram em um estilo próprio. Seus vestidos estão exibidos no museu da Casa Azul e 

formam parte de exposições que percorrem o mundo. 

Frida cresceria feliz na Casa Azul em Coyoacán. Em 1922, ingressou na Escola 

Preparatória, umas das melhores instituições de ensino do México e, de certa forma, realizava 

os anseios acadêmicos frustrados do pai que não teve nenhum filho homem. Frida “era uma 

das 35 meninas em um corpo discente de dois mil alunos” (HERRERA, 2011, p. 42). Era uma 

excelente aluna, sendo aprovada no exame de admissão da Escola Preparatória e planejava em 

cinco anos ingressar em uma faculdade de Medicina.  

Seus planos mudariam em setembro de 1925, quando no fim da tarde do dia dezessete 

a colisão entre um bonde e um ônibus de madeira transformaria para sempre sua vida. 

Acidentes desse tipo eram comuns no México (HERRERA, 2011, p. 67) e eram retratados em 

retablos, pequenos quadros com intenção votiva, ofertados a algum santo como pagamento de 

promessa ou em agradecimento a uma graça alcançada. Anos mais tarde, algumas dessas 

pinturas entrarão no espólio da pintora mexicana. 

Nesse primeiro grande acidente, Frida estava acompanhada por Alejandro Gomez 

Arias, seu namorado na época. Alejandro era líder dos Cachuchas, grupo que participava na 
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Escola Preparatória. Foi nesse grupo que Frida aprofundou sua natural propensão à subversão 

da autoridade. A adolescente Frida estava encantada com o jovem e com ele trocou diversas 

cartas ao longo da vida (ZAMORA, 1997). 

A descrição do acidente por Gomez Arias na biografia escrita por Hayden Herrera 

impressiona: 

 

Eu estava sentado ao lado de Frida. Quando o ônibus atingiu o máximo de 

sua flexibilidade, explodiu em mil pedaços, e o bonde continuou em 

movimento, despencando sobre muita gente. Fui parar debaixo do bonde. 

Frida, não. [...] Não tive lesões, apenas contusões. Naturalmente a primeira 

coisa que fiz foi procurar Frida. Alguma coisa estranha tinha acontecido. Ela 

estava totalmente nua. A batida tinha desabotoado suas roupas. [...] Eu a 

peguei no colo – naquele tempo eu era um rapaz forte – e percebi, 

horrorizado, que ela tinha um pedaço de ferro atravessado no corpo. 

(HERRERA, 2011, p. 69). 

 

O corrimão do bonde havia atravessado Frida. A barra de aço entrou pelo quadril e 

saiu pela vagina. No acidente, a menina que corria livremente pelos corredores da escola teve 

a clavícula quebrada, onze fraturas no pé direito, luxação no cotovelo. Tanto a coluna quanto 

a pélvis foi quebrada em três lugares. O acidente foi tão devastador que ninguém sabia se ela 

sobreviveria ou se voltaria a andar. Frida começaria uma longa recuperação que a 

acompanharia durante toda a vida. 

Quando recobrou a consciência e começou a melhorar, passou a trocar cartas com 

Alejandro, contando seus progressos, desabafando, escrevendo com a intensidade que sempre 

lhe foi característica, mesclando fantasia e realidade sobre sua recuperação. Um mês depois 

do acidente, teve alta do Hospital da Cruz Vermelha, no centro da Cidade do México, e voltou 

a Casa Azul para um confinamento que duraria no mínimo três meses. Nesse período, a 

relação com Alejandro começou a transformar-se e, ainda que suplicasse em suas cartas sua 

visita, Arias não a visitava mais. Foi para ele que Frida pintou seu primeiro autorretrato.  
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Figura 2 – Quadro Autorretrato con Traje de Terciopelo (1926) 

 
Fonte: Google Arts & Culture 

 

A tela de 1926 foi enviada a Alejandro na esperança de reatarem o relacionamento. 

Herrera (2015, p. 82) escreve que o autorretrato 

 

era uma espécie de súplica visual, uma oferenda amorosa, produto de um 

período em que Frida sentia que tinha perdido a pessoa que ela mais amava. 

É uma obra sombria e melancólica, em que ela conseguiu pintar uma 

imagem de si mesma a um só tempo bonita, frágil e vibrante. 
 

Alejandro pareceu comover-se com o presente e logo depois de aceitar a pintura o 

casal se reconciliou. Frida continuava enviando-lhe cartas enquanto ele estava na Europa. 

Nelas, revelava uma identificação com seu primeiro autorretrato. Havia encontrado na pintura 

uma forma de expressar seus sentimentos. Se para curar-se da pólio, exercitava o corpo como 

uma atleta, a jovem que pensava estudar Medicina passou a dedicar-se à pintura, enquanto 

necessitava ficar imóvel e quieta em sua cama. 

Até então, ela diz nunca ter se interessado pela pintura, mas graças às inúmeras 

cirurgias a que foi submetida (32 até 1951, especialmente no pé direito e na coluna), Frida 

precisava manter-se imóvel, envolta em coletes de gesso. Para que o tédio não a dominasse, 

decidiu procurar alguma atividade. Começou a pintar com as caixas de tinta do pai, usando 

um cavalete encomendado pela mãe e adaptado à sua cama, visto que não conseguia ficar 

sentada. No final de 1927, poucos meses depois do retorno de Alejandro da Europa, Frida 

estava melhor e mais ativa, e quase levava uma vida normal. O romance seguiu até junho do 

ano seguinte, quando Frida e Alejandro se separaram. Alguns meses depois, ela se filiaria ao 
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Partido Comunista, onde começou a relacionar-se com o pintor Diego Rivera, que descreveria 

mais tarde como seu segundo acidente. 

Frida já havia conhecido Rivera alguns anos antes, quando este fora contratado para 

pintar um mural no Anfiteatro Bolívar, auditório da Preparatória, em 1922. Já nessa época, 

Diego era um pintor célebre. Voltariam a se encontrar seis anos mais tarde quando o grande 

muralista tinha 41 anos e era o artista mais famoso do México.  

Foi a ele a quem Frida primeiro pediu uma opinião sobre seu trabalho. Ela já havia 

produzido algumas pinturas e soube que ele pintava um mural no Ministério da Educação. 

Frida foi procurá-lo, mas ao fazer a pergunta advertiu: “Não vim procurar elogios, mas uma 

opinião sincera e séria sobre o que fiz” (JAMIS, 2015, p. 155). Depois de um exame atento, 

Rivera disse: “Continue”. E completou: “Seu desejo deve levar você à sua própria expressão” 

(HERRERA, 2015). Diego se propôs a visitá-la em sua casa em Coyoacán para ver seus 

outros trabalhos. Começava ali uma amizade que se transformaria em amor e marcaria a vida 

de Frida para sempre. 

O namoro dos dois avançou rápido. Frida considerava Diego o maior pintor do mundo 

e passou a pintar com maior regularidade. Guilhermo e Matilde não gostavam da relação da 

filha com um homem mais velho, gordo e comunista. Herrera (2015) diz como Frida relembra 

o momento: “Eles disseram que era como um casamento de um elefante com uma pomba”. 

Guilhermo Kahlo lembra a Diego sobre a saúde frágil da filha: “Saiba que a minha filha é 

uma pessoa doente e vai ser doente a vida inteira; ela é inteligente, mas não é bonita”. E 

adverte o pintor: “Pense bem se é isso que você quer, e se você quiser se casar eu dou a minha 

permissão” (HERRERA, 2015, p. 128). Frida e Diego se casam pela primeira vez, em uma 

cerimônia civil, no antigo prédio da prefeitura de Coyoacán, em 21 de agosto de 1929. 

Apenas seu pai compareceu à cerimônia. 

O relacionamento entre a pomba e o elefante seria conturbado por diversos motivos. A 

personalidade forte de ambos, suas convicções políticas e artísticas, os casos extraconjugais 

de Diego e de Frida estarão presentes nos dez anos seguintes até o divórcio, em 1939. Frida 

não pôde realizar seu grande desejo de ser mãe: sofreu vários abortos e levou alguns deles 

para seus quadros. Um ano depois de separados, o casal se reconcilia. Casam-se pela segunda 

vez em 1940. Vivem como marido e mulher, mas já não compartilham a mesma casa. 

Encontravam-se nas madrugadas, na casa dele ou dela. Os dois permanecerão juntos até 1954, 

quando Frida morre aos 47 anos. 

Existem excelentes publicações para quem deseja conhecer mais profundamente a 

história de Frida. Entre algumas que consultamos (HERRERA, 2011; JAMIS, 2015; 
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KETTENMANN, 1999; ZAMORA, 2007) percebe-se a riqueza de informações sobre Frida 

que não conseguiríamos apresentar em nossa necessária, porém breve, biografia.  

De fato, interessa-nos mais seus últimos dez anos de vida. Foram neles os anos de 

produção de seu diário. Porém, apresentaremos os aspectos mais correlacionados com a 

escrita do diário, na seção das análises. 

 

 

2.2 Cores no papel: a escrita diarista  

 

 

 

Ramas, mares, amargamente en- 

traron en los ojos idos. Osas ma- 

yores . voz.. callada. vida. Flor. 

 

2 mayo. 4 mayo. 7 mayo. 

No vé el color. Tiene el color. 

Hago la forma. No la mira. 

No dá la vida que tiene. 

Tiene la vida. 

Tibia y blanca en su voz. 

Se quedó sin llegar nunca. 

Me voy. 

 

Frida Kahlo  
 

 

Nas primeiras palavras de Frida Kahlo em seu diário, a pintora nos convida a entrar 

em um mundo de cores e percepções. Na epígrafe, reproduzimos o trecho final do registro: 

“Ramos, mares, amargamente entraram em olhos idos”. A construção de tom poético evoca os 

sentidos, misturando adjetivos e substantivos. Cores e formas planejadas, mas que alguém não 

vê. Sem dizer o ano, Frida marca três dias do mês de maio e se despede: “Estou indo”. 

Se fizéssemos a pergunta “para onde?”, não chegaríamos a uma conclusão exata, pois 

a escrita em um diário íntimo pode sugerir várias respostas. Diferente de uma biografia que 

busca a exatidão dos fatos narrados, a escrita diarista busca uma maior profundidade do eu. 

Essa busca pode dar-se em si mesma e o caminho levar a uma busca interna.  

A escrita encontra liberdade nas páginas de um diário. Ela pode se apresentar 

fragmentada, inconclusa, sem uma coerência textual ou referência a experiências concretas. 
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Contudo, um importante aspecto é a sua motivação. Em Isto não é um diário3, Zygmunt 

Bauman (2012) traz uma passagem curiosa sobre “o sentido e a falta de sentido de se fazer um 

diário” (BAUMAN, 2012, p. 7).  

O livro reúne pensamentos do sociólogo polonês e apresenta registros de forma 

cronológica, de setembro de 2010 a outubro de 2011. No primeiro registro, escrito às 5 horas 

da manhã do terceiro dia do mês de setembro, Bauman explica (su)as razões para escrever um 

diário. Intitulado “Sobre o sentido e a falta de sentido de se fazer um diário”, o sociólogo 

procura apresentar o que o motivou a escrever um diário: 

 

Confesso: ao começar a escrever (são 5h), não tenho a menor ideia do 

que está por vir, se é que virá alguma coisa, quanto vai durar e por 

quanto tempo vou precisar dela, sentir o impulso de realizá-la e 

desejar mantê-la em andamento. E a intenção ainda não está clara, que 

dirá o propósito. A questão do ‘para quê’ é difícil responder. No 

momento em que me sentei à mesa do computador [...] não havia 

nenhuma estrutura montada, à espera de ser preenchida, nem um prato 

cheio de material bruto à espera de molde e fôrma. Creio que a 

questão do ‘por quê’ é mais adequada nesse caso que a pergunta ‘para 

quê’. Os motivos para escrever são abundantes, uma multidão de 

voluntários alinhados até serem notados, destacados e escolhidos. A 

decisão de escrever é, por assim dizer, ‘sobredeterminada’. [...] Um 

dia sem escrita parece um dia perdido ou criminosamente abortado, 

um dever omitido, uma vocação traída. (BAUMAN, 2012, p. 7-8). 

 

Bauman ressalta que não existiria um “para quê” e sim um “por quê” (grifo do autor) 

de se manter um diário. Segundo seu registro, para responder essa questão, não lhe faltariam 

razões e outras surgiriam a cada dia. Seja ao declarar-se um grafômano, por natureza ou 

criação, ou mesmo quando diz, por exemplo, “não consegui outra forma de ganhar a vida a 

não ser escrevendo”, ou “sinto-me incapaz de pensar sem escrever”, Bauman declara seu 

amor à palavra escrita colocando-a no cerne da sua caminhada. Para o homem que apreciava o 

isolamento, mas tinha horror à solidão, escrever talvez tenha sido uma das mais prazerosas 

formas que encontrou para estar no mundo. “O que se segue depois que conecto o Microsoft 

Word nada mais é que um diálogo. E o diálogo faz da solidão uma impossibilidade” 

(BAUMAN, 2012, p. 8).  

Ao questionar-se se haveria razões para escrever um diário, Bauman chega à 

conclusão que na impossibilidade de fazer diferente, ele escreve. Escreve, não para revisar um 

material antigo, para responder a uma entrevista, ou para publicar um novo livro (ainda que 

esses retalhos de pensamento acabassem se tornando uma obra mais tarde, como o livro 

                                                           
3 O livro Isto não é um diário foi lançado em 2012 e reúne fragmentos organizados pelo autor. 
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citado). Escreve porque não pode fazer diferente. E esse é o motivo mais profundo e que torna 

a busca por motivos inconclusa. 

Ainda que considerado uma escrita íntima, pessoal, podemos pensar que o diário, 

enquanto enunciado, está situado historicamente e insere-se em uma cultura, apresentando 

atores sociais e discursivamente estabelecendo diálogos. Para Bakhtin (2011), o fenômeno da 

linguagem permeia todos os campos da atividade humana, por isso, para entendê-la, é 

necessário considerar a língua falada nas diferentes esferas sociais. Dessa forma, a 

comunicação verbal estaria ligada às ações da vida real e orientada para o outro e, assim, 

qualquer ato de enunciação humana relaciona-se com outros enunciados.  

Ao escrever, escolhemos o gênero que mais se adapta à situação enunciativa, as 

palavras que serão utilizadas, ao nosso interlocutor. Dessa maneira, a linguagem pode 

comportar-se como um enorme “bloco de mármore no qual o escultor dá a forma desejada” 

(VOLOCHÍNOV, 2013, p. 132) e as palavras “são tecidas a partir de uma multidão de fios 

ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios” (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2009, p. 42).  

Na perspectiva bakhtiniana, quando falamos, usamos os gêneros do discurso que, 

assim como as práticas sociais, são multiformes e heterogêneos, e correspondem a situações 

típicas da comunicação discursiva.  

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque 

são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e 

porque em cada campo dessa atividade é integral o repertório de 

gêneros do discurso, que cresce e se diferença à medida que se 

desenvolve e se complexifica um determinado campo. (BAKHTIN, 

2011, p. 262). 

 

Para Bakhtin (2011), as diferentes esferas de atividade humana produzem formas 

relativamente estáveis de enunciados, denominadas gêneros discursivos. Para ele, as relações 

entre sociedade e linguagem são indissociáveis, em que esta última possibilita a construção 

social da realidade e a interação entre sujeitos. O autor define os gêneros como tipos de 

enunciados, relativamente estáveis e normativos, que estão vinculados a situações típicas da 

comunicação social. 

Por enunciado entendemos a unidade concreta de comunicação discursiva, que 

mantém relações dialógicas com outros enunciados. Ele pode ser composto não apenas pela 

dimensão verbal, ou semiótica, mas também pela dimensão social, que inclui espaço e tempo 

históricos, participantes sociais e sua intenção valorativa (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009). 

Desse modo, considerando como parte constitutiva do enunciado sua dimensão social, ele tem 
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finalidade discursiva, autor e destinatário. O olhar bakhtiniano, levando em conta o 

dialogismo (processo de trocas entre sujeitos), percebe o enunciado como responsivo, 

concordando com a ideia de linguagem não como forma ou sistema, mas como atividade 

interativa. 

 

 

2.2.1 Diários íntimos: recuperando o tempo 

 

A biografia, a autobiografia, os diários, se constituem como narrativas que tentam 

recuperar a vida cotidiana. Bakhtin considera que os diários são ora confessionais (os diários 

tardios de Tolstói), ora biográficos (o diário de Púchkin). Para ele, “não existe um limite 

acentuado e de princípio entre a autobiografia e a biografia” (BAKHTIN, 2011, p. 138). A 

vida do homem é a cada momento um agir e, por meio de seus atos, palavras, pensamentos, o 

homem vive. A escrita do eu é um ato de consciência e, na busca por referências espaciais e 

de tempo, o sujeito constrói sua história através das lembranças.  

Faz-se necessário uma distinção entre o diário como algo da imprensa cotidiana, e o 

que se define como diário “íntimo”. Ainda que a escrita pessoal exista desde a Antiguidade, é 

a partir do Renascimento, quando se permite a valorização do eu, que surge a escrita como 

algo “íntimo”: uma escrita que coloca em evidência o indivíduo e que vai alcançar seu ápice 

nos séculos XIX e XX. Os diários pessoais se tornaram moda nos século XIX em vários 

países do mundo ocidental. Assim, podemos pensar nessa escrita, não como uma prática 

individual, mas como parte da cultura de determinadas sociedades.  

Para Leujane (2014), o diário é uma escrita cotidiana. Uma série de vestígios dos dias 

vividos, marcadamente datados, que quase sempre apresentam uma escritura manuscrita pelo 

próprio autor, e que pressupõe “balizar o tempo através de uma sequência de referências” (op. 

cit., p. 301).  

Desde o fim do século XIX, ter um diário tornou-se um modo de acompanhar um 

determinado momento da vida. Além de um modo de conservar a memória, o papel torna-se 

um confidente, o amigo a quem se conta a narrativa memorável das nossas vidas, relatos de 

glórias ou dúvidas, protegidos (em tese) do julgamento, da pressão social.  

Em uma primeira definição, ele seria uma rede de tempo que “serve sempre, no 

mínimo, para construir ou exercer a memória do seu autor” (LEUJANE, 2014, p. 301). Cabe 

pensar que essa “rede de tempo” não consegue dar conta da totalidade dos eventos vividos. 

Tome-se como quadro ilustrativo o seguinte recorte: se escolhermos um único dia de sua vida, 
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o autor de um diário não poderá descrever tudo o que ocorreu, ainda que assim o deseje. Caso 

seu dia tenha começado às seis da manhã e suas atividades encerradas à meia-noite, por 

exemplo, é possível que, nesse intervalo de 18 horas, os eventos vivenciados não sejam 

lembrados do mesmo modo, talvez simplesmente por não possuírem a mesma relevância. No 

final do dia, nem tudo irá para suas páginas, apenas o que ele (o autor) decidir escrever.  

Essa seletividade na escolha das memórias (a que deve ou não ser esquecida) é 

relevante na análise de um diário. Ali, o autor constrói a realidade a partir de seus valores 

sociais, marcados pelas diferentes posições assumidas desse sujeito em diferentes esferas.  

Embora seja algo já estabelecido teoricamente, é importante ressaltar a distinção que 

Bakhtin faz entre o autor-pessoa e o autor-criador. Enquanto o autor-pessoa é o artista, o 

autor-criador é quem dá forma ao conteúdo. Se pensarmos na obra artística 

especificadamente, seu posicionamento externo permite que este não só enxergue e conheça 

tudo o que cada personagem enxerga e conhece, como também conheça algo que é inacessível 

aos personagens. 

 

[…] nesse excedente de visão e conhecimento do autor, sempre 

determinado e estável em relação a cada personagem, é que se 

encontram todos os elementos do acabamento do todo, quer das 

personagens, quer do acontecimento conjunto de suas vidas, isto é, do 

todo da obra. (BAKHTIN, 2011, p. 11). 

 

A narrativa sobre a própria vida é, de certo modo, uma fonte de sabedoria sobre si 

mesmo. Se considerarmos o romance autobiográfico, essa experiência enquanto gênero 

narrativo demanda cuidado na análise, pois a linha que separa a ficção e a história é muito 

tênue. No plano artístico, a realidade expressada, atravessada por valores sociais, é transposta 

para o plano da obra, criando novos valores. O registro dos acontecimentos da vida é 

organizado a partir de uma determinada posição axiológica, refletindo e refratando-os. 

No caso do diário íntimo, ainda que considerada uma escrita pessoal, e embora 

inicialmente não apresente valores artísticos-biográficos, não podemos deixar de pensar em 

um enunciado que não seja direcionado a um outro. Ocorre em um determinado tempo, é 

produzido por um sujeito histórico posicionado e pretende-se ser recebido pelo outro. Para 

Bakhtin, a escrita autobiográfica não é um simples discurso do autor-pessoa (escritor) sobre si 

mesmo. Ele entende a biografia ou autobiografia (descrição de uma vida) como uma forma 

em que se pode objetivar artisticamente a si mesmo. 
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A coincidência pessoal “na vida” da pessoa de quem se fala com a 

pessoa que fala não elimina a diferença entre esses elementos no todo 

artístico. Pode-se perguntar como eu represento a mim mesmo 

diferentemente da pergunta: quem sou? (BAKTHIN, 2011, p. 139). 
 

Assim, para Bakhtin, o autor de biografia é aquele outro possível, que se infiltra na 

nossa consciência. Para escrever sobre si, o autor se posiciona axiologicamente frente sua 

própria vida, valorando o que foi vivido, dando-lhe um acabamento que só é possível quando 

visto de fora, distanciando-se e tornando-se um outro em relação a si mesmo.  

Podemos manter um diário pelo simples prazer de escrever. Parece sedutor formular 

frases, juntar palavras de forma livre, já que, raramente, um diário é corrigido. O sujeito 

utiliza a língua de acordo com sua vontade, podendo, inclusive, esquecer-se das orientações 

gramaticais. Essa escrita livre também seria uma forma de conhecer-se. Segundo Leujane 

(2014, p. 304), 

 

O papel é um espelho. Uma vez projetados no papel, podemos nos 

olhar com distanciamento. E a imagem que fazemos de nós tem a 

vantagem de se desenvolver ao longo do tempo, repetindo-se ou 

transformando-se, fazendo surgir as contradições e os erros, todos os 

vieses que possam abalar nossas certezas. 

 

Esse olhar o espelho motiva uma reflexão. Para Bakhtin (2011), o processo estético 

pressupõe um olhar externo, para que se possa emoldurar o outro esteticamente. O eu e o 

outro são determinados por diferentes quadros axiológicos, e essas diferenças são 

constitutivas de seus atos. Ainda que nos enxergando no espelho, seja de papel ou não, vemos 

a imagem de alguém que não somos no mundo real experenciado. Somos outro e projetamos 

nele uma imagem. Enxergamos-nos com os olhos do outro, de fora, e por quem passamos 

para nos constituir.  

Como cada um de nós enxerga o mundo de um modo particular, ainda que 

compartilhemos espaços comuns, cada indivíduo possui seu campo de visão e partir dele vê o 

mundo e os outros. Mesmo ao se enxergar no espelho, mesmo reconhecendo sua letra ao ler 

seu diário, o sujeito que vê não é o mesmo que aquele que é visto. É no plano da alteridade 

que orientamos nossos atos e enunciados. 

Na relação entre aquilo que agora pode ser visto e o que não pôde ser visto antes a seu 

próprio respeito, constitui-se o excedente em relação ao outro que permite criar uma imagem 

de onde ele está localizado. Assim como o autor se relaciona com o herói, o sujeito se dá 

forma e cria uma imagem sobre si mesmo.  
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2.2.2 O diário íntimo de Frida Kahlo: um projeto de dizer 

 

No diário de Frida Kahlo, podemos encontrar algumas das cores que ela levou às telas, 

expostas em museus de várias partes do mundo. O caráter íntimo da escrita, feita com pincel e 

tinta, apresenta a descontinuidade característica do diário que, segundo Leujane (2014), só 

necessita de um papel, uma data e o que se quer dizer. Nesse sentido, diz Casado Alves (2012, 

p. 175), 

 
o diário se coloca como um gênero discursivo que atende a um projeto 

de dizer: fazer a crônica da vida, situar os acontecimentos no tempo e 

na afetividade que os envolveu. No entanto, o diário de Frida se 

apresenta de forma diversa: não segue a cronologia dos fatos, algumas 

vezes nem há referência a datas.  

 

Na escrita diarista de Frida, “nem tudo está explícito no diário, cabe ao leitor acionar 

um conhecimento mais especializado sobre a autora” (CASADO ALVES, 2012, p. 176). Em 

suas 161 páginas, existe muito mais do que o dito em palavras. Há um duplo discurso: verbal 

e imagético. A riqueza de cores, signos, simbologia e temática é tão diversa que seria 

impossível dar conta nessa pesquisa. Entendemos que, como um gênero discursivo, além de 

um documento histórico, ele revela a construção que o sujeito faz de si mesmo por meio da 

escrita e, nesse caso em particular, Frida faz em seu diário uma interação entre imagens, cores 

e letras para construir-se pessoa. Sua personalidade transgressora atravessa o gênero do diário 

íntimo. Ele é pensado quase como uma de suas telas, tanto que está exposto em seu museu na 

Casa Azul. 

Existem várias páginas do seu diário em que não encontramos as datas dos relatos. Há, 

além disso, entre pensamentos e reflexões, o registro de poemas, listas de palavras, cartas não 

enviadas, imagens e desenhos que formam o todo do enunciado e que, aparentemente, não 

configurariam como parte de uma escrita que se utiliza desse elemento marcado no 

calendário. A busca pela recuperação do tempo se dá de modo particular não apenas na 

marcação de um dia, mas de um sentimento experienciado ao longo de sua vida. 

Nossa leitura, orientada pelos fundamentos teóricos de Bakhtin e o Círculo nos faz 

situar historicamente o diário de Frida, aqui já tratado como enunciado concreto, dentro do 

contexto de sua época e produção artística, da relação conflituosa com seu marido, Diego 

Rivera, descrito em diversos trechos como seu amante e também algoz, da sua luta política e 

dos acontecimentos cotidianos. 

Em seu processo de escrita, vemos que muitas vezes ela não utiliza a redação em 

primeira pessoa. Para além das inúmeras cartas que envia a amigos e a Diego (trataremos de 
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uma nas análises), ela alterna a escrita em primeira pessoa, como própria desse gênero 

discursivo (LEUJANE, 2008), com uma outra em terceira. Sobre esse “excedente de visão”, 

Amorim (2006, p. 101-102) diz que 

 

a criação estética ou de pesquisa implica sempre um movimento duplo: o de 

tentar enxergar com os olhos do outro e o de retornar à sua exterioridade 

para fazer intervir seu próprio olhar: sua posição singular e única num dado 

contexto e os valores que ali afirma.  

 

Sem a intenção de aprofundarmos nos conceitos de cronotopo e exotopia, cabe 

ressaltar o que Bakhtin diz sobre sua relação com a criação e do lugar do autor. Enquanto a 

exotopia trata da questão da criação individual, o cronotopo trata de uma produção da história. 

Mesmo no caso de uma escrita (auto)biográfica, o autor se encontra fora do mundo por ele 

representado. Enquanto narrador de si mesmo, ele (d)escreve algo que ocorreu, fora do espaço 

e do tempo da realização desse ato. Não é possível que o mundo que representa seja idêntico 

ao que é experimentado, não pode ser exatamente igual ao mundo real, mas será sempre 

atravessado por valores que mostra a visão do sujeito que o escreve. 

Dez anos de registros fidedignos ao vivido em sua totalidade não caberiam nas 161 

páginas do diário. A escrita, que ocupou lugar com todas as outras atividades presentes na 

vida, só pode mostrar a visão que o sujeito quer apresentar dentre suas múltiplas esferas de 

atuação. Frida era esposa, pintora, mulher revolucionária e tantos outros papéis que 

desempenhava em sua esfera social. Sua escrita diarista, cujos registros, por vezes, traziam em 

uma única página informações de todo um mês, ou um ano inteiro em poucas lâminas, deve 

ser analisada considerando seu olhar exotópico e o cronotopo de sua produção discursiva, mas 

inferindo nela sua visão de sujeito no mundo. 
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3 CORES PRIMÁRIAS: O CAMINHO DE PESQUISA 

 

 

Limpiar la 

llena de la 

clara. muy bién 

2 1 Emulsiónense los elementos 

2 Muélanse con la emulsión los colores 

3 Si se desea textura brillante, 

aumentar  

la cantidad de damar, hasta dos  

volúmenes. 

4 Si se desea enteramente mate aumen  

tar el agua tres volúmenes.  
 

 

A orientação na epígrafe é um trecho de umas das lâminas em que Frida busca a 

produção de um material para pintura. No diário, a receita detalha procedimentos, indica 

medidas e, com a finalização do processo, a quantidade de pigmento necessária para chegar 

ao resultado que se quer (uma textura brilhante ou mate). Aqui, nota-se como a explicação do 

processo é importante para chegar aos resultados esperados. 

Nossa escolha em pensar o diário de Frida dentro da Linguística Aplicada (LA) e, 

sobretudo, na perspectiva das práticas discursivas, se deve ao pensamento de que, ao fazer 

pesquisa nas ciências sociais, e entendemos a LA aqui inserida, devemos considerar o homem 

em toda sua especificidade humana, ou seja, em um processo de contínua expressão e criação. 

Não seria possível compreender o homem sem considerar sua vida, suas lutas, seu trabalho e, 

como afirma Bakhtin (2010), senão por meio de textos, signos criados ou por criar. É por 

meio das representações simbólicas que o homem se relaciona com sua realidade. 

 

 

3.1 Caminhos indisciplinares da Linguística Aplicada 

 

A Linguística Aplicada percorreu um longo caminho, desde seu início, como uma 

aplicação de teorias linguísticas, sobretudo ao ensino de línguas estrangeiras, ao que, de modo 

indisciplinar, tem colocado indagações para as ciências sociais. Trata-se de uma área que se 

ocupa do estudo da linguagem na vida do sujeito social em suas mais variadas situações de 

interação humana.  
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Na obra do Círculo, o conceito de gênero discursivo tem todo um processo histórico 

de constituição e uma dupla orientação dialógica para com o real e com a vida. Desde o início 

da discussão sobre o problema dos gêneros linguísticos, anunciava-se que cada época e cada 

grupo social possuíam seu repertório de formas de discurso na comunicação socioideológica 

(VOLÓCHINOV, 2017). Nessa perspectiva, não se pode fazer uma análise dos enunciados 

somente pelas escolhas lexicais, gramaticais ou semióticas sem considerar a arquitetônica do 

enunciado concreto, que são as formas dos valores morais e físicos do homem estético, da 

natureza enquanto ambiente, do acontecimento no seu aspecto de vida particular, social, 

histórica etc. (BAKHTIN, 2010). 

Moita Lopes (2006, p. 97) diz que “para construir conhecimento que seja responsivo à 

vida social, é necessário que se compreenda a LA não como uma disciplina, mas como área 

de estudos”. Dessa forma, é imprescindível pensar em uma LA mestiça, que funda a relação 

entre teoria e prática. Essa LA deve ser pensada em conjunto com a vida social 

contemporânea. Moita Lopes (2006, p. 98) ressalta que,  

 
mais importante que se preocupar com os limites de uma área de 

investigação, é tentar operar dentro de uma visão de construção de 

conhecimento que tente compreender a questão de pesquisa na perspectiva 

de varias áreas do conhecimento, com a finalidade de integrá-las. 

 

Identificarmo-nos com o pensamento de uma única área de investigação não daria 

conta de um mundo fluido. A LA, enquanto área indisciplinar, interdisciplinar, permite, 

assim, um maior diálogo com o mundo.  

Nesse diálogo, desde seu surgimento enquanto campo de investigação, várias 

pesquisas passam a ser desenvolvidas em LA: no ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira, no campo da mídia, formação de professores, entre outras. A área ganha 

autonomia e assume, como objeto de investigação, a linguagem como prática social, que 

Bakhtin (2010) já advertia ao defender que é a partir de ações concretas que a comunicação 

verbal deve ser entendida e estudada. 

O caráter fronteiriço desse campo de estudo permitiu que, ao buscar compreender o 

diário de Frida Kahlo, encontrássemos os subsídios necessários para realizar a pesquisa dentro 

dos estudos da LA. Encontramos com maior frequência, nessa área, estudos relacionados ao 

diário e as práticas docente. Contudo, antes desse desdobramento do gênero, o diário, 

entendido como íntimo e escrito aparentemente para si mesmo, configura-se como uma 

prática social bastante desenvolvida a partir do século XIX e que pode ser utilizado no 

desenvolvimento de sua escrita (MACHADO, 1998), por exemplo, ou como documento 
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histórico. Assim, em uma possível análise da escrita diarista de Frida, perderíamos muito em 

considerar apenas o aspecto verbal. Necessitamos nos debruçar sobre as relações dialógicas 

desses enunciados verbo-visuais e, para tanto, a indisciplinaridade (MOITA LOPES, 2009) da 

LA é um campo fértil para esse tipo de investigação.  

 

 

3.2 Percurso metodológico 

 

Optamos por conduzir nossa investigação, levando em consideração as diferentes 

classificações das pesquisas, como uma pesquisa qualitativa interpretativista de base sócio-

histórica, adotando a perspectiva bakhtiniana de sujeito posicionado, social e histórico, 

pensando a linguagem como prática discursiva. Consideraremos, portanto, as relações sociais 

em que a linguagem é produzida, entre o mundo real e sujeito, reiterando o caráter 

indisciplinar da LA e que se faz necessária nessa pesquisa. 

Partindo desse pressuposto, encontramos nas orientações teórico-metodológicas do 

historiador italiano Carlo Ginzburg (1989) um método de pesquisa que pode dar conta da 

construção simbólico-discursiva do enunciado. Seu método de investigação fundamenta-se 

nas análises dos indícios reveladores acerca dos fenômenos da realidade. O paradigma 

indiciário, explica Ginzburg, está centrado no detalhe, na análise semiótica somada à 

construção da narrativa histórica e da análise sociológica. 

Desenvolvido por Giovani Morelli, o método de investigação sobre a autenticidade de 

quadros foi considerado revolucionário. Entre os anos de 1874 e 1876, o método morelliano, 

como ficou conhecido, catalogou obra de artes e identificou cópias em galerias de arte e 

museus europeus. Ginzburg (1989, p. 144) explica o método morelliano: 

 
Os museus da Europa, dizia Morelli, estão cheios de quadros atribuídos de 

maneira incorreta. Mas devolver cada quadro ao seu verdadeiro autor é 

difícil: muitíssimas vezes encontramo-nos frente a obras não assinadas, 

talvez repintadas ou num mau estado de conservação. Nessas condições, é 

indispensável poder distinguir os originais das cópias. Para tanto, porém 

(dizia Morelli), é preciso não se basear, como normalmente se faz, em 

características mais vistosas, portanto mais facilmente imitáveis, dos 

quadros: os olhos erguidos para o céu dos personagens de Perugino, o sorriso 

dos de Leonardo, e assim por diante. Pelo contrário, é necessário examinar 

os pormenores mais negligenciáveis, e menos influenciados pelas 

características da escola a que o pintor pertencia: os lóbulos das orelhas, as 

unhas, as formas dos dedos das mãos e dos pés. Dessa maneira, Morelli 

descobriu, e escrupulosamente catalogou, a forma de orelha própria de 
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Botticelli, a de Cosmè Tura e assim por diante: traços presentes nos 

originais, mas não nas cópias.  

 

Para Ginzburg (1989), o método de Morelli foi utilizado até mesmo por Freud (que ao 

invés de buscar elementos pictóricos, buscava sintomas na investigação de traumas, 

complexos e neuroses), o que indica que diferentes áreas chegaram ao mesmo método: “um 

método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados marginais, considerados 

reveladores” (GINZBURG, 1989, p. 149).  

Dessa forma, o pesquisador deve apreciar os pormenores que se constituem como 

pistas substanciais e considerar, de preferência, a obra em seu conjunto. Atuar como um 

detetive, estando atento aos traços que caracterizam determinado artista e obra, seja pelas 

cores usadas, as técnicas ou o acabamento que ele dá aos seus enunciados, pois cada detalhe 

diz muito sobre seu autor. Nesse sentido, nosso trabalho, ancorado na concepção teórica do 

Círculo de Bakhtin, apoia-se nessa abordagem interpretativista da pesquisa qualitativa. 

 

 

3.3 Seleção das lâminas e procedimentos de análise 

 

Como explicamos anteriormente, o diário de Frida Kahlo foi escrito, 

aproximadamente, durante seus dez últimos anos de vida. Aproximadamente porque, assim 

como em tantos outros mistérios que a cercam, não há uma data exata no diário nem um 

consenso entre suas principais biógrafas: enquanto Zamora (2007) diz que seu início em 1942, 

Herrera (2011) defende que começou dois anos depois, em 1944. Ainda segundo Herrera 

(2011), no fim de sua vida, várias partes do diário foram arrancadas por amigos, restando 

apenas 161 páginas4. São essas páginas que permanecem expostas no seu museu na Casa Azul 

e que foram publicadas fac-símile as quais tivemos acesso na publicação brasileira.  

Em uma análise macro, percebemos que alguns temas se sobressaiam e se repetiam 

várias vezes na obra. Diante dos dados encontrados, nossos procedimentos de análise se 

conectam ao tipo de pesquisa que nos propomos realizar. A escrita diarista é representada no 

corpus com palavras, cores e imagens, e dessa relação estabelecida entre o verbal e visual na 

composição, no conteúdo e na forma do enunciado, encontramos os posicionamentos que 

revelam uma posição valorativa de Frida sobre si mesma. Dessa forma, nossa seleção foi 

                                                           
4 Algumas páginas que estão em branco no diário original não foram consideradas na edição brasileira, publicada 

pela José Olympo (2012). Na edição mexicana, publicada pela editora La vaca Independiente (2014), as páginas 

também não são reproduzidas fac-símile, contudo, são registradas nos comentários no final da publicação. 
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orientada pela recorrência temática: a relação de Frida com a sua atividade artística; o seu 

engajamento político, as referências às dores e às cirurgias as quais se submeteu; e o intenso 

relacionamento com Diego Rivera. Encerramos com o mistério que envolve a sua morte, 

materializado no fim do diário.  

Um desafio na seleção das lâminas se deu por entendermos que o diário, graças a sua 

forma composicional, pode ser considerado inteiramente como um enunciado verbo-visual. 

Por isso, nossos passos foram: selecionar os enunciados que apresentam elementos próprios 

da escrita diarista (data, local, memórias) e que consideramos fazer parte do estilo próprio da 

autora, direcionadas para uma construção de si.  

Na impossibilidade de analisar todas as lâminas, selecionamos cinco registros com 

maior materialidade discursiva e imagética, além de uma sexta lâmina que apresenta (não 

sabemos se intencionalmente) um pequeno guia de acesso ao diário. E, em cada análise, 

procuramos mostrar o contexto histórico de sua elaboração. 
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4 CORES SECUNDÁRIAS: A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

1234567890  
 

 

A imagem que surge através da ligação de pontos assemelha-se a um sistema solar. O 

sol no canto esquerdo, o olho mais abaixo, os números em sequência do lado direito, janelas e 

pontos que se relacionam para expressar algo ainda indefinido. O emaranhado de informações 

parece pertencer ao universo surrealista que Frida tentou por várias vezes se desvencilhar. 

Esse rótulo não lhe agradava nada, pois para ela o mundo que pintava era o seu próprio 

mundo conhecido e, por isso, levado às telas. 

O mundo (em)que buscamos nos (re)conhecer, dentre as várias possibilidades 

investigativas é o de Bakhtin e do Círculo5. Apresentaremos, a seguir, algumas concepções do 

pensamento bakhtiniano que orientam nosso olhar para a escrita diarista e o gênero diário.  

 

 

4.1 Linguagem em concepção dialógica 

 

“Quanto a mim, em tudo ouço vozes e relações lógicas entre elas” (BAKHTIN, 2011, 

p. 409). Dessa forma, para compreender o pensamento bakhtiniano, é preciso conhecer um 

                                                           
5 Neste trabalho, usaremos como o mesmo valor semântico as expressões “Círculo de Bakhtin” e 

“bakhtiniano/a”, e até mesmo “Bakhtin”, quando nos referirmos ao conjunto dos textos do Círculo de Bakhtin. 
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mundo em que o sujeito se constitui à medida que vai ao encontro do outro. Um mundo 

atravessado por relações dialógicas. A linguagem para Bakhtin e o Círculo está em diferentes 

lugares e não se limita a língua, ou, em outras palavras, está desvinculada da ideia de língua 

como uma representação individual de pensamento ou como um sistema abstraído das 

práticas sociais de uso (BAKHTIN, 2011). Esse modo de olhar, diz Faraco (2001, p. 8), 

 

nos obriga a centrar a atenção sobre as práticas discursivas, ou seja, sobre a 

língua em sua integridade concreta e viva (e, por consequência, concreta e 

viva na boca de seus falantes) e não na língua como um objeto obtido por 

meio da abstração radical da vida concreta do discurso, processo este que 

fundamenta o olhar tradicional da linguística. 

 

Os estudos da linguagem do Círculo6 (BAKHTIN, 2011; VOLOCHÍNOV, 2013; 

VOLÓCHINOV, 2017; MEDVIÉDEV, 2016) apontam para uma visão que compreende o 

sujeito como um construto de relações sócio-históricas de natureza dialógica. 

Os comentadores e os pesquisadores das obras do Círculo de Bakhtin tendem a 

observar o dialogismo sob duas análises. Ao passo que temos, de um lado, o diálogo entre 

interlocutores, fundado na interação verbal, do outro, observamos a relação entre os discursos, 

constituída pelas vozes que marcam o discurso. 

A esse respeito, Volochínov (2013, p. 157, grifos do autor) destaca que 

 

cada expressão linguística das impressões do mundo externo, quer sejam de 

nossa consciência e receberam conotações ideológicas mais fixas e estáveis, 

é sempre orientada para o outro, até um ouvinte, inclusive quando este não 

existe como pessoa real. Já vimos que até as mais simples, as mais primitivas 

expressões de desejos, de percepções puramente fisiológicas, têm uma clara 

estrutura sociológica. 

 

Dada tal visão, o sujeito para o Círculo7 tem em sua essência uma natureza dialógica, 

oriunda da percepção de que os enunciados são partícipes de uma cadeia plena de ecos e 

vozes sociais. Compreende-se que o discurso é preenchido não por uma, mas por múltiplas 

vozes e, no curso da interação social, os sujeitos produzem seus discursos através das palavras 

de outros sujeitos (e não propriamente da língua, numa forma ideologizada), fazendo surgir 

                                                           
6 “O Círculo de Bakhtin foi um grupo de intelectuais (boa parte nascida por volta da década de 1890) que se 

reuniu regularmente de 1919 a 1929, primeiro em Nevel e Vitebesk e depois em São Petersburgo. Era 

constituído por pessoas de diversas formações, interesses intelectuais e atuações profissionais, incluindo, entre 

outros, o filósofo Matvei I. Kagan, o biólogo Ivan I. Kanaev, a pianista Maria V. Yudina, o professor e estudioso 

de literatura Lev V. Pumpianski e Mikhail Bakhtin, Valentin N. Voloshinov e Pavel Medvedev” (FARACO, 

2009, p. 13). 
7 No presente estudo, ao referirmos ao “Círculo”, estamos nos limitando a Bakhtin, Volochínov e Medviédev. 
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significações no seu interior e, concomitantemente, provocando os revides às atitudes dos 

outros, que ficam responsáveis por movimentar o discurso subsequente, e assim por diante 

(BAKHTIN, 2016). 

Na vereda desse pensamento, Bakhtin (2011) nos direciona a compreendermos a 

língua em um movimento dialógico em direção à alteridade, no reconhecimento do outro e 

seu caráter ativo na construção dos sentidos. “Eu vivo em um mundo de palavras do outro. E 

toda a minha vida é uma orientação nesse mundo; é reação às palavras do outro” (BAKHTIN, 

2011, p. 378). 

Para Bakhtin, o fundamento de toda a linguagem é o dialogismo, essa relação com o 

outro. “A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo” 

(BAKHTIN, 1961, p. 293). Tudo o que me diz respeito vem-me do mundo exterior por meio 

da palavra do outro. Todo enunciado é apenas um elo de uma cadeia infinita de muitos outros 

enunciados, um ponto de encontro de opiniões e visões de mundo. Nessa rede dialógica que é 

o discurso, instituem-se sentidos que não são originários do momento da enunciação8, mas 

que fazem parte de um continuum. “Um sujeito não é o Adão bíblico, perante objetos virgens, 

ainda não designados, os quais ele é o primeiro a nomear” (BAKHTIN, 2011, p. 319). Dito de 

outra maneira, o indivíduo não é a origem de seu dizer. 

Nota-se, assim, que Bakhtin não fala da língua como um sistema abstrato de formas 

linguísticas à margem da atividade do falante, mas como realidade material das práticas 

sociais. Volochínov (2013, p. 157), respalda: “A língua não é de modo algum um produto 

morto, petrificado, da vida social: ela se move continuamente e seu desenvolvimento segue 

aquele da vida social”. Por isso, a língua enquanto sistema de formas normativamente 

idênticas é apenas um abstração científica com finalidades específicas, por ela não dar conta 

de maneira adequada da realidade concreta da língua.  

Segundo Bakhtin (2011), nós falamos por enunciados e não por orações isoladas. Um 

enunciado é matriz e nutriz de outros enunciados, os quais são “correias de transmissão”.  

No Círculo, um dos objetos de estudos privilegiados diz respeito às relações dialógicas 

que se travam entre os enunciados dos sujeitos falantes e escreventes de uma língua, 

socialmente organizados, que agem responsivamente a todo e qualquer enunciado 

(BAKHTIN, 2011). Para eles, o diálogo interessa mais 

 

                                                           
88 Neste trabalho, o termo enunciação é compreendido como sinônimo de enunciado concreto, ou seja, um todo 

que implica interação discursiva de sujeitos historicamente situados. 
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como um dos espaços onde se dá, por exemplo, o entrecruzamento, das 

múltiplas verdades sociais, ou seja, como um dos muitos espaços em que 

ocorre diálogo no sentido amplo do termo, isto é, a confrontação das mais 

diferentes refrações sociais expressas em enunciados de qualquer tipo e 

tamanho posto em relação (FARACO, 2009, p. 62, grifos do autor). 

 

Assim, a importância do diálogo se dá enquanto um espaço de realização do diálogo 

em seu sentido mais amplo, responsável pela dinâmica do processo de interação entre as 

diferentes vozes sociais. Dessa forma, “dois enunciados quaisquer se justapostos no plano do 

sentido, entabularão uma relação dialógica” (BAKHTIN, 2011, p. 345-346), pois é na 

realização do diálogo que as relações dialógicas (sentido) se estabelecem entre os enunciados.  

 Segundo Volochínov (2013, p. 171), 

 

esse sentido geral depende tanto da situação imediata que gerou diretamente 

a enunciação, como de todas as causas e condições gerais mais remotas 

daquele intercâmbio comunicativo específico.  

Assim, cada enunciado se compõe, em certo sentido, de duas partes: um 

verbal e outra não verbal. 

 

Essa parte não verbal constitui-se, na verdade, na parte subtendida da enunciação. Ou 

seja, aquela que para se fazer entender não adianta recorrermos ao dicionário, pois a mesma 

encontra-se atrelada a um contexto sócio-histórico, de uso real e concreto. E “seria uma tarefa 

desesperada tentar compreender a construção das enunciações, que formam a comunicação 

verbal, sem ter presente nenhum de seus vínculos com a efetiva situação social que as 

provocam” (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 156). Podemos assim dizer que “a relação dialógica é 

uma relação (de sentido) que se estabelece entre enunciados na comunicação verbal” 

(BAKHTIN, 2011, p. 345), uma vez que eles funcionam como elo na cadeia da comunicação 

verbal de uma determinada esfera discursiva. As fronteiras desses enunciados são 

determinadas pela alternância dos sujeitos falantes. Eles não são considerados diferentes uns 

dos outros nem autossuficientes, apenas refletem-se mutuamente e estão repletos de ecos e 

lembranças de outros enunciados, os quais se vinculam no interior de uma esfera de 

comunicação. Assim, “o enunciado deve ser considerado, acima de tudo, como uma resposta a 

enunciados anteriores” (BAKHTIN, 2011, p. 316), uma vez que eles refutam, confirmam, 

contemplam o propósito discursivo de outros enunciados.  

 

Nossa fala, isto é, nossos enunciados [...] estão repletos de palavras dos 

outros. (Elas) introduzem sua própria expressividade, seu tom valorativo, 

que assimilamos, reestruturamos, modificamos. [...] Em todo o enunciado, 

contanto que o examinemos com apuro, [...] descobriremos as palavras do 
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outro ocultas ou semiocultas, e com graus diferentes de alteridade 

(BAKHTIN, 2011, p. 314/318). 

 

Feitas tais considerações, o enunciado, sob a perspectiva bakhtiniana, constitui-se 

como unidade da comunicação discursiva de caráter social e, consequentemente, de conteúdo 

ideológico, onde o centro organizador de toda a enunciação é o contexto social.  

Desse modo, fica claro o caráter de uma existência partilhada do homem. O ser 

humano só se constitui um ser social na medida em que partilha sua existência com o outro. A 

experiência individual verbal do homem sofre continuamente o efeito da interação com os 

enunciados individuais do outro. Sobre isso, esclarece-nos Bakhtin (2011, p. 301): 

 

o enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes, mas também aos 

subsequentes da comunicação discursiva. Quando o enunciado é criado por 

um falante, tais elos ainda não existem. Desde o início, porém, o enunciado 

se constrói, levando em conta as atitudes responsivas, em prol das quais ele, 

em essência, é criado. O papel dos outros, para quem se constrói o 

enunciado, é excepcionalmente grande [...] Desde o início, o falante aguarda 

a resposta deles, espera uma ativa compreensão responsiva. É como se todo 

o enunciado se construísse ao encontro dessa resposta. 

  

Portanto, pode-se perceber uma visão direcionada para o homem pensando sempre a 

sua relação com ele/e com os outros, uma vez que a realidade da linguagem é um fenômeno 

social de interação, em uma troca de enunciados. 

Nesse pensamento, não há espaço para a passividade, mas, ao contrário, espera-se uma 

atividade responsiva e um posicionamento valorado. O sujeito que produz um discurso não 

quer uma compreensão passiva que somente levaria à repetição de seu pensamento, mas 

almeja respostas que evidenciem adesão, concordância ou, contrariamente, objeção às ideias 

expostas.  

Sobre o movimento dialético desse sujeito, Volochínov (2013, p. 196) argumenta que 

 

qualquer palavra, dita ou pensada, exprime um ponto de vista a respeito de 

vários acontecimentos da realidade objetiva, em diferentes situações. De 

fato, essa realidade não é imóvel, não é uma realidade estática como uma 

escultura de bronze; sem conhecer nem desenvolvimento nem movimento, o 

homem estaria imóvel. A realidade efetiva na qual o homem real vive é a 

história, esse mar eternamente agitado pela luta de classe, que não conhece 

quietude, não conhece paz. A palavra a refletir essa história, não pode não 

refletir as contradições, o movimento dialético, a sua “constituição”.  

 

 



44 

 

Daí a importância de se perceber a enunciação, para além de um simples fluxo verbal, 

mas um produto de interação social, que desencadeia uma consciência do falante construída a 

partir de um dado ponto de vista. Convém ressaltar que, para o pesquisador, “qualquer palavra 

dita ou pensada não é somente um ponto de vista, mas um ponto de vista avaliativo” 

(VOLOCHÍNOV, 2013, p. 196). 

Nessa direção, fazer uso da palavra implica um juízo de valor que, partindo da relação 

do enunciado com a realidade, com seu autor e com os outros enunciados anteriores, traz para 

o discurso os elementos ideológicos que o constituem, visto que “palavra, como qualquer 

signo ideológico, não reflete simplesmente a realidade, mas a interpela no intercâmbio 

comunicativo social vivo, na interação verbal viva (VOLOCHÌNOV, 2013, p. 200). A palavra 

penetra literalmente em todas as relações entre os indivíduos. É pela palavra que se refletem 

(e refratam) uma determinada realidade; a sua significação vai muito além daquilo que é 

estabelecido apenas nos dicionários. Aliás, a palavra só constitui o âmago da comunicação 

verbal quando assume sua função principal: ser um elemento semiótico que compõe um 

enunciado e propicia a interação social. 

Nesse ínterim, compreender o papel do outro, parece-nos imprescindível na 

linguagem. A alteridade, para o Círculo, encontra-se entrelaçada com a linguagem ao passo 

que o diálogo é o acontecimento do encontro e da interação com a palavra do outro, e fora 

dele “a palavra só existe no dicionário, mas nesse é uma palavra morta, não é senão um 

conjunto de linhas retas ou semicirculares, de marcas de tintas tipográficas sobre uma folha de 

papel em branco” (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 195). 

 

 

4.2 Pensando os enunciados e sua arquitetônica estética  

  

Contrapondo-se a uma visão formalista da arte, que firmava a necessidade de se 

separar o estudo da arte a partir da sua história e de sua inserção social e cultural, Bakhtin 

incorpora em sua pesquisa, o social, o histórico e o cultural como elementos indissociáveis do 

objeto estético, pois o que era considerado estranho ao pensamento formal se torna, para 

Bakhtin e Círculo, o princípio construtivo fundamental da atividade estética, ou seja, pensar 

no plano axiológico. 

É a partir dessa base que ele nos direciona a refletirmos sobre uma nova forma 

arquitetônica, como uma alternativa para pensar o mundo da cultura, sem precisar eliminar as 

análises formais, mas entendendo o movimento das relações dialógicas. Por meio dessa 
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elaboração teórica, pode-se entender que descrever a arquitetônica de um texto não é 

apresentar um esquema abstrato, mecânico, mas recuperar um plano concreto do enunciado 

singular, visto que as relações que ela organiza estão sempre em estado de tensão dinâmica. 

Tal abordagem teórica permite compreender a materialidade linguística e discursiva em um 

movimento dialógico com a situação concreta. 

Em seu trabalho “O problema do conteúdo, do material e da forma na criação 

literária”, Bakhtin (2010) discorre sobre a questão entre forma composicional e forma 

arquitetônica, analisando como a forma arquitetônica se relaciona com o conteúdo. Ele 

persevera em organizar uma diferenciação entre a forma composicional e forma arquitetônica, 

dizendo que a primeira possui uma personalidade de “estabilidade”, “utilidade”, disponível 

para realizar a tarefa arquitetônica. Já as formas arquitetônicas, 

 

[...] são as formas dos valores morais e físicos do homem estético, as formas 

da natureza enquanto seu ambiente, as formas do acontecimento no seu 

aspecto de vida particular, social, histórica, etc.; todas elas são aquisições, 

realizações, não servem a nada, mas se auto- tranquilamente; são as formas 

da existência estética na sua singularidade. [...] A forma arquitetônica 

determina a escolha da forma composicional (BAKHTIN, 2010, p. 25). 

 

 

Através desse discernimento entre forma composicional e arquitetônica surge a ideia 

de que este último conceito emerge de um pensamento que tem o ser humano como centro de 

valor, porque há um homem que fala, que se interroga e que procura estabelecer relações 

interativas, formulando perguntas e respostas diante dos acontecimentos da vida. “Nesse 

sentido, podemos dizer: de fato, a vida não se encontra só fora da arte, mas também nela, no 

seu interior, em toda plenitude de seu peso axiológico: social, político, cognitivo ou outro que 

seja” (BAKHTIN, 1988, p. 33). 

Dessa forma, entendemos que há um entrelaçamento entre as duas formas 

(composicional e arquitetônica) no texto, pois o autor-criador (aquele que sustenta toda 

unidade arquitetônica e composicional, dotado de valores e posicionamentos axiológicos) 

poderá ordenar o conteúdo por diferentes perspectivas (significações axiológicas), buscando, 

por conseguinte, na forma composicional, a maneira mais adequada para enquadrar a forma 

arquitetônica. Em outras palavras, o autor-criador, após organizar o conteúdo sob diferentes 

prismas: através de um olhar romântico, satírico, trágico, etc., procurará uma forma 

composicional, mais adequada para explicitar seus posicionamentos, que pode ser um 

romance, um conto, um drama etc. 
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Dito isso, apreendemos que é a partir do posicionamento valorativo do autor-criador 

que se funda todo entendimento que rege a construção do todo estético. É através dele que se 

constrói o conteúdo do objeto estético. Sobre o conteúdo, Bakhtin (2010) diz que é um 

“momento indispensável no objeto artístico” (BAKHTIN, 2010, p. 21). Entre os elementos 

que constituem a obra de arte, a relação primária do artista é com o conteúdo. 

O conteúdo artístico não se apresenta de forma totalmente desconexa para o autor. 

Não se trata de “uma matéria indiferente a valores, totalmente casual e desordenada. [...] 

Não se pode opor à arte nenhuma realidade neutra: pelo próprio fato de que falamos dela e a 

opomos a algo, nós como que a definimos e lhe damos um valor” (BAKHTIN, 2010, p. 29-

30; 31). 

Diferentemente de outros fenômenos da cultura, como a ciência, que busca a 

construção de uma realidade “pura, onde somente a unidade da verdade é soberana” e da 

Ética que busca estabelecer “a relação do dever para com a realidade” (BAKHTIN, 2010, p. 

32), a arte incorpora essa realidade, mesmo que filtrada pelo autor, sem negar sua existência 

anterior à obra. Nas palavras de Bakhtin (2010, p. 33): 

 

A particularidade principal do estético, que o diferencia nitidamente do 

conhecimento e do ato, é o seu caráter receptivo e positivamente acolhedor: 

a realidade, preexistente ao ato, identificada e avaliada pelo comportamento, 

entra na obra (mais precisamente no objeto estético) e torna-se então um 

elemento constitutivo indispensável. Nesse sentido, podemos dizer: de fato, 

a vida não se encontra só fora da arte, mas também nela, no seu interior, em 

toda plenitude do seu peso axiológico: social, político, cognitivo ou outro 

que seja. A arte é rica, ela não é seca nem especializada; o artista é um 

especialista apenas como artesão, isto é, só com relação ao material. 

 

Sobre esse objeto estético, descrito acima, Bakhtin (2010) define como sendo parte do 

seu conteúdo:  

 

[...] a realidade do conhecimento e do ato estético, que entra com sua 

identificação e avaliação no objeto estético e é submetida a uma unificação 

concreta, intuitiva, a uma individualização, a uma concretização, a um 

isolamento e a um acabamento, ou seja, a uma formalização multiforme com 

a ajuda de um material determinado (BAKHTIN, 2010, p. 35). 

 

Assim, elencamos que o que importa no tratamento do uso da palavra como material 

da criação literária é que “todas as ligações e inter-relações verbais de ordem linguística e 

composicional transformam-se em relações arquitetônicas extraverbais” (BAKHTIN, 2010, p. 

51). Isso significa dizer que o trabalho com a palavra importa do ponto de vista estético na 
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medida em que a palavra transcende sua própria natureza verbal, não diretamente na direção 

do mundo exterior, mas na direção do próprio objeto estético, o mundo possível do material 

elaborado esteticamente. 

Por conseguinte, a forma linguística permanece à margem do objeto estético, à 

diferença de sua “significação axiológica”, que de fato penetra nele: “O significado do 

material na obra de arte é definido da seguinte forma: sem entrar no objeto estético, em sua 

determinação material extraestética, como um componente esteticamente significante, ele é 

indispensável à sua construção como momento técnico” (BAKHTIN, 2010, p. 55).  

Indissoluvelmente ligada ao conteúdo e ao material da obra de arte está a forma 

artística, que “é a forma de um conteúdo, mas inteiramente realizada no material, como que 

ligada a ele” (BAKHTIN, 2010, p. 57). Na esteira desse pensamento, seu estudo pode ser 

empreendido em duas direções: “a partir do interior do objeto estético puro, como forma 

arquitetônica, axiologicamente voltada para o conteúdo” ou “a partir do interior do todo 

composicional e material da obra: este é o estudo da técnica da forma” (2010, p. 57). 

Compreendemos, assim, que a forma se realiza inteiramente no material, mas mantém 

relação axiológica com o conteúdo. Ela é sempre a forma desse conteúdo. Isso se dá pela 

“função primeira da forma”, o “isolamento”, algo semelhante ao “estranhamento” 

conceituado pelos formalistas russos. O autor chama atenção para o fato de que não é o 

material que é isolado/estranhado, mas a forma, a palavra “por meio da destruição de sua série 

semântica habitual” (BAKHTIN, 2010, p. 60-61).  

Importa aqui frisar que há uma indissociabilidade entre conteúdo e forma, e essa é tão 

forte que o autor afirma que conteúdo é um “elemento da forma” e, em seguida, explica que 

“a forma relativiza totalmente o conteúdo, esse é o sentido da afirmação que faz do conteúdo 

um elemento da forma” (BAKHTIN, 2010, p. 37). Na sequência, complementa: “o objeto 

estético é um conteúdo dotado de forma”. Isso se dá de tal modo que é necessário 

“compreender a forma como forma de um conteúdo, e o conteúdo como conteúdo da forma, 

compreender a singularidade e a lei de suas inter-relações” (BAKHTIN, 2010, p. 69).  

Os modos de estabelecer essas inter-relações também merecem atenção especial por 

parte de Bakhtin. Outra vez ele nos leva a refletirmos acerca da forma composicional e da 

forma arquitetônica. A análise composicional é técnica, não artística, já a compreensão da 

forma arquitetônica necessita da percepção estética. 

Tais apontamentos tornam-se relevantes ao estudo do diário de Frida Kahlo como um 

discurso da vida, pois na literatura a percepção de que se está diante de um modo peculiar de 

organizar a linguagem é mais nítida do que em outras artes, que se valem de outros materiais, 
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como a escultura ou a pintura, por exemplo. Isso porque estamos a todo tempo expostos ao 

uso da linguagem verbal (falando ou ouvindo, escrevendo ou lendo). Notam-se, assim, as 

diferenças do uso cotidiano da linguagem com o uso dado a ela nas criações artísticas. Para 

Bakhtin, isso mostra que a impossibilidade da fusão entre forma e conteúdo na arte vocabular 

é mais clara.  

Nas outras artes, elas parecem se misturar mais, forma e conteúdo constituem um todo 

indivisível (BAKHTIN, 2010, p. 69-70). Isso todo nos coloca na missão de apreendermos 

melhor, através do estudo das estruturas aqui abordadas, o funcionamento do todo artístico, 

pois desse modo, estaremos abertos à visão de como esses elementos interagem com a obra e, 

dessa forma, extrapola os seus limites. 

 

 

4.3 Enunciados concretos   

 

Ao tomarmos o diário de Frida como um enunciado concreto, se faz necessário 

retomar o significado desse conceito para a teoria bakhtiniana. Em um primeiro momento, o 

termo enunciado remete ao ato concreto de uso da linguagem. Ao “enunciar”, o sujeito falante 

transmite pensamentos que, aqui já considerando sua natureza dialógica e sócio-histórica, 

estão ligados a enunciados anteriores e posteriores.  

Para Bakhtin, há diferenças entre o enunciado e a oração. Enquanto o primeiro é 

considerado uma unidade concreta da comunicação, a oração é uma unidade abstrata, uma 

unidade da língua. No enunciado não ocorre apenas uma combinação de formas linguísticas, 

ainda que ele possa, a depender do gênero, exigir na sua realização uma oração ou um 

conjunto delas. 

Bakhtin (2011, p. 274) afirma que “o discurso só pode existir de fato na forma de 

enunciações concretas de determinados falantes, sujeitos do discurso”. Assim, diferente da 

oração, o enunciado, como unidade real da comunicação discursiva, pressupõe autoria. Seus 

limites são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, dos falantes, a qual termina 

com a transmissão da palavra ao outro. Essa alternância cria limites precisos no enunciado, 

observadas, segundo o teórico, de modo mais simples no diálogo real em que se alternam as 

enunciações dos interlocutores, denominadas réplicas que, por mais breve que sejam, 

possuem uma conclusibilidade específica. Podemos delimitar um enunciado na medida em 

que há essa alternância de sujeitos do discurso, em que falante e ouvinte ocupam uma posição 

responsiva entre si. 
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Para isso não basta que o enunciado seja compreendido apenas no sentido de língua. 

As fronteiras da oração, marcadas gramaticalmente, não suscitam uma atitude responsiva. A 

inteireza acabada do enunciado possibilita uma compreensão responsiva e é determinada por 

três fatores, segundo Bakhtin (2011, p. 281): “1) exauribilidade do objeto e do sentido; 2) 

projeto de discurso ou vontade de discurso do falante; 3) formas típicas composicionais e de 

gênero do acabamento”. 

Sobre o primeiro ponto, considerando o campo da linguagem, o tratamento exaustivo 

pode ser quase total nas esferas em que os gêneros do discurso são padronizados ao máximo e 

a criatividade é quase inexistente (na vida profissional, prática, militar, cotidiana etc.). Já nas 

esferas criativas, o tratamento exaustivo do tema do enunciado é relativo porque, em teoria, o 

tema é inesgotável. “Aqui só se pode falar de um mínimo de acabamento, que permite ocupar 

uma posição responsiva” (BAKHTIN, 2011, p. 281). O acabamento se dará dentro dos limites 

de determinada situação do problema, em certas condições, em um dado material, ou seja, 

dentro dos limites de um intuito definido pelo autor, visto que todo tema sempre já terá sido 

tema de outros enunciados. Participam da construção do tema, elementos verbais e 

extraverbais, que compõem uma circunstância concreta específica e irrepetível, situada 

historicamente em sua produção, circulação e recepção.  

O segundo fator que dá acabamento específico ao enunciado é o projeto de discurso ou 

vontade de discurso do falante. Na conclusibilidade do enunciado, podemos perceber a ideia 

do autor, seu tema e sua vontade discursiva. Esta se realiza, inicialmente, na escolha de um 

gênero de discurso. A vontade verbalizada está dirigida a um interlocutor e variará de acordo 

com os laços que unem falante e ouvinte. A situação dá forma à enunciação, pois a palavra e a 

vontade discursiva do falante delimitará a amplitude e as fronteiras do tema do seu discurso, 

assim como as formas estáveis do gênero no qual será construído o enunciado. 

O terceiro fator são as formas típicas composicionais e de gênero do acabamento. 

Refere-se à escolha da forma do gênero na qual será construído o enunciado. Essa escolha se 

dá pelo campo de comunicação discursiva, pelo tema, pela composição pessoal dos 

participantes, pela situação concreta da comunicação discursiva. O estilo entra como um 

elemento expressivo do enunciado. A relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante 

com o conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado determina a escolha dos recursos 

lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado. 

Ao tratar da escolha desses recursos, não podemos esquecer que os estudos de Bakhtin 

e do Círculo constituem contribuições para uma teoria da linguagem, não apenas verbal, se 

mostrando basilares também para o estudo do visual. 
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Volochínov (2017) afirma que toda palavra comporta duas faces e ela é determinada 

tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Isso 

garante o caráter dialógico, mesmo que esse diálogo seja do indivíduo com o próprio 

indivíduo. Assim, o enunciado é um todo significativo que compreende duas partes: a parte 

realizada em palavras (marcas linguísticas) e a parte presumida (constituída no extraverbal).  

Em o “Discurso na vida e discurso na arte”, Bakhtin recorda que o enunciado 

compreende três fatores: (i) o horizonte espacial comum dos interlocutores; (ii) o 

conhecimento e a compreensão comum da situação por parte dos interlocutores; e (iii) sua 

avaliação comum dessa situação. Assim, o discurso verbal nasce de uma situação pragmática 

extraverbal, ou seja, o enunciado, mais seu entorno físico, espacial, ideológico e cultural, está 

diretamente ligado à vida em si, e, caso seja desvinculado dela, perderá a sua significação. 
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5 OS LÁPIS APONTADOS PARA A ARTE E VIDA: O ACABAMENTO ESTÉTICO-

VALORATIVO DO DIÁRIO 

 

 

Qué tipa!  
 

 

Nesta seção, apresentaremos as análises dos enunciados que compõem o corpus da 

pesquisa. Ainda que em sua totalidade o diário seja entendido como um enunciado concreto, 

cada registro, dentro da ótica bakhtiniana, também se apresenta como um enunciado único, 

concreto e irrepetível, atravessado pelas condições de produção em que foi concebido. 

Como exposto anteriormente, o diário foi escrito em um período de dez anos, 

aproximadamente. Entendemos que todas as páginas, ou lâminas (como nos referiremos nas 

análises), apresentam significativos registros feitos por Frida. Significativos não apenas pelo 

que ela diz em palavras, mas também pelos aspectos que o constituem, seja o traço escolhido, 

as palavras rasuradas, a cor de cada letra escrita/desenhada. As lâminas estão numeradas de 

acordo com o valor atribuído no diário como um todo, e em nosso trabalho apresentam-se 

ordenadas pela numeração das figuras. 

Desse modo, consideraremos para a análise seu conteúdo, sua forma composicional e 

material. Uma vez que abordaremos elementos verbais e não verbais, optamos por reproduzir 

fac-símile as páginas que compõem o corpus. Ao lado de cada lâmina, está sua transcrição, 

feita a partir do idioma original. Procuramos reproduzir com o máximo de aproximação ao 

escrito original, considerando as separações silábicas, as linhas e as marcas de acentuação. 
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Optamos pela transcrição do texto no seu idioma original pensando recuperar a 

entonação dada por sua autora-criadora a cada enunciado. Nos anexos, incorporamos as 

traduções para o português, advindas da tradução da versão do diário publicada pela editora 

Jose Olympo, que consta nas referências. Para os falantes de língua espanhola, o texto original 

apresenta alguns erros ortográficos. Neste trabalho, respeitamos a redação tal qual foi escrita 

por Frida, evitando sinalizar com [sic] tais “erros”, para preservar sua voz e o caráter da 

escrita diarista.  

 

 

5.1 A cor da boa luz: o amor pela arte 

 

Para iniciar as análises, cabe relembrar o que diz a teoria bakhtiniana sobre o estilo de 

um enunciado concreto. Para Bakhtin, o enunciado sempre incorpora uma relação com o 

ouvinte, expressa uma visão de mundo e está endereçado a alguém. Em vista disso, 

precisamos levar em conta esse ouvinte e seu campo apreciativo (BAKHTIN, 2016). 

Assim, o início de um enunciado é determinado pelo discurso do outro, pela relação 

com o possível discurso do outro. Podemos considerar a lâmina 15 (Fig. 3) como um singelo 

presente de Frida para um possível leitor de seu mundo entintado. Nela, a pintora traça uma 

série de orientações de leitura a quem se aventura nas páginas do diário. A lâmina não é uma 

das primeiras, mas encontra-se em seu início. Nas anteriores, são apresentados poemas, cartas 

e desenhos, em um estilo mais poético, valendo-se de metáforas e analogias. Aquela, contudo, 

se mostra mais direta: Frida constrói um dicionário pessoal para suas cores.  

No que se refere à cor, podemos ver uma grande afinidade com as emoções. A 

sensação colorida é produzida pelos matizes da luz refratada ou refletida. Para Dondis (2007), 

a percepção da cor é o mais emocional dos elementos específicos do processo visual e pode 

ser usada para expressar e intensificar a informação visual. “A cor está impregnada de 

informação, e é uma das mais penetrantes experiências visuais que todos temos em comum”. 

(DONDIS, 2007, p. 64).  

Segundo Bakhtin (2011, p. 313), “o enunciado em sua plenitude é enformado como tal 

pelos elementos extralinguísticos (dialógicos), está ligado a outros enunciados. Esses 

elementos extralinguísticos (dialógicos) penetram o enunciado também por dentro”. Assim, 

como a cor apresenta um significado universalmente conhecido, também oferece, através do 

simbolismo vinculado à ela, um valor de informação específico. Dessa forma, nossa escolha 
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por determinadas cores passa por preferências pessoais e ressignificações sobre a dada cor, e 

essa escolha diz muito sobre nós mesmos.  

Ao considerarmos a cor como uma forma de linguagem, também devemos levar em 

conta que a informação dependerá do significado que queremos formar com determinada cor, 

visto que ela pode incorporar valores de diferentes aspectos (técnico, religioso etc.). 

Guimarães (2004, p. 87) reforça a ideia do simbolismo relacionado à cor quando diz que 

 
a simbologia das cores dependerá do armazenamento e a transmissão do seu 

conteúdo que pode, afinal, transpor períodos de tempos maiores ou ter 

validade por um período menor, assim como pode variar em relação ao 

repertório compartilhado por aqueles que participam do processo da 

comunicação. 

 

Nesse sentido, podemos entender que ainda que a cor não tenha uma autonomia 

significante, em conjunto com outros elementos contextuais, ela apresenta informação. Ela 

“desempenha determinadas funções quando aplicada com determinada intenção em 

determinado objeto” (GUIMARÃES, 2004, p. 15), podendo ressaltar ou destacar elementos 

de um determinado enunciado gerando informação e conteúdo ao leitor a que se destina.  

Na lâmina 15 (Fig. 3), percebemos que os elementos verbais e visuais se integram: as 

imagens, formas e figuras que ocupam lugar no espaço enunciativo estão articuladas, e, nesse 

enunciado, a cor surge como um componente informativo importante. Dessa forma, o verbal e 

o visual formam parte de um projeto discursivo, e, portanto, trata-se de um enunciado verbo-

visual que deve ser analisado em sua totalidade (BRAIT, 2014). 

O registro começa com dois rabiscos traçados em paralelo no topo da página: um em 

azul escuro (quase marinho) e o outro em um tom de terra que se aproxima do marrom, mas 

que não é usado posteriormente pela pintora. Segue-se uma série de formas e de cores 

dispostas uma após a outra de certa forma equilibrada. Estruturada em uma espécie de coluna, 

cada palavra-entrada9 desse “dicionário” vem acompanhada de um desenho, e, ao seu lado, a 

cor escolhida, e em seguida os significados que, nesse enunciado, cada cor representam para 

Frida.  

 

 

 

 

                                                           
9 Nos dicionários, utiliza-se o termo “palavra-entrada”, ou “palavra” e “entrada” como sinônimos, às palavras 

que o integram. Utilizaremos também aqui essa referência. 
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Figura 3 – Lâmina 15 

 

 

 
“Probaré los lápices tajados al 

punto infinito que mira siem- 

pre adelante: 

El verde - luz tibia y buena. 

Solferino - azteca, TLAPALI, 

vieja 

sangre de tuna, el más 

vivo y antiguo. 

color de mole, de hoja que se va, 

tierra. 

locura, enfermedad, miedo, parte 

del sol y de la alegría 

electricidad y pureza, amor. 

nada es negro, realmente nada. 

hojas, tristeza, ciencia, Alema- 

nia entera es de este color. 

más locura y misterio, 

todos los fantasmas usan 

trajes de este color, o cuando 

menos ropa interior. 

color de anuncios malos 

y de buenos negocios. 

distancia. También 

la ternura puede ser 

de este azul. 

¿sangre? Pues, quién sabe!” 
 

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 

 

Para as primeiras cores, ela escreve seu nome e o significado que lhe atribui. São duas 

entradas iniciais: o verde e o magenta. Na primeira entrada, feita para a cor verde, Frida usa 

um lápis azul para descrevê-la como “luz quente e boa”. A cor receberá uma nova entrada 

posteriormente, mas já usando um lápis correspondente à sua cor original. 

A partir da seguinte entrada, Frida passa a usar os lápis com sua cor correspondente. 

Ela começa a experimentá-los com a entrada do magenta, em espanhol solferino ou 

morado rojizo, que seria uma tonalidade próxima a um violeta avermelhado. Nessa 

classificação, Frida usa dois termos muito próprios da cultura mexicana: “TLAPALI” e 
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“sangre de tuna”. TLAPALI significa cor, tinta ou pintura. O termo vem da cultura nahua dos 

povos originários Nahua de la Huasteca, no México (VAN´T HOOF, 2006).  

“Sangre de tuna” (ou nocheztli) refere-se a um corante vermelho extraído de um inseto 

conhecido como cochinilla, cujo habitat natural é o nopal, um fruto obtido a partir de um 

cacto chamado Opuntia, que cresce em grande parte da América Latina, mas que tem maior 

concentração no México (MUNGUÍA, 2017). A extração da cor já era feita no México pré-

colombiano pelos mixtecos que obtinham o pigmento vermelho para tingir tecidos e roupas 

usadas em cerimônias religiosas e em símbolos sagrados.  

Observamos outra referência à cultura mexicana no significado que Frida atribui à cor 

café. “Mole” vem do Náuatle, língua usada pelos povos de mesmo nome e falada no território 

atualmente correspondente à região central do México. Refere-se a um molho típico 

mexicano, à base de chocolate e pimentas. Sabe-se que “Frida amava a cultura popular 

mexicana, desde a comida até os trajes típicos” (HAGHENBECK, 2011). A escolha 

enunciativa desses substantivos revela, aqui e em outras passagens, sua grande paixão pela 

cultura popular e pela história do México. 

A partir desse ponto, Frida passa a apresentar apenas o traço sem nomear a cor. Em 

seu dicionário imagético, ela atribui duas entradas para a cor amarelo. Primeiro confere 

significados considerados negativos (a loucura, a doença, o medo), mas também faz escolhas 

positivas como parte do sol e da alegria. Para Dondis (2007, p. 65), o amarelo é a cor que se 

considera mais próxima da luz e do calor.  

Na segunda entrada, Frida volta a tratar do amarelo como “mais loucura e mistério” e 

como a cor que usam os fantasmas em suas roupas. Podemos ver que a pintora utiliza o 

mesmo tom de amarelo para as duas entradas, entretanto muda o desenho, apresentando a 

primeira como uma mancha e a segunda entrada como várias setas que se cruzam. Nesta, 

percebemos uma tentativa de simetria e regularidade: linhas diagonais que se cruzam nas duas 

direções. Assemelha-se à ideia de textura, que “é o elemento visual que com frequência serve 

de substituto para as qualidades de outro sentido, o tato” (DONDIS, 2007, p. 65).  

Nessa lâmina, há uma atenção maior para a cor azul. Ela recebe três entradas com tons 

próximos, mas não iguais, e com formas diferentes para cada um deles. O primeiro 

acompanha o desenho de um emaranhado de fios seguido da legenda “eletricidade”. Frida 

acrescenta a essa primeira entrada o significado de “pureza e amor”, sendo dessa maneira uma 

cor “boa”. Para Heller (2000), o azul é uma cor que traz características positivas que se 

afirmam no decorrer do tempo. É a cor dos sentimentos bons que estão sob o domínio da 
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compreensão mútua. Segundo a autora, essa é cor que mais vezes foi citada como a cor da 

simpatia, da harmonia, da amizade e da confiança.  

O segundo azul, mais esverdeado, atribuiu-lhe o valor de “cor dos maus anúncios e de 

bons negócios”. Para esse azul, um rabisco em diagonal entre duas barras. Na terceira entrada 

para a cor azul, dessa vez marinho, Frida associa a cor a dois significados.  

O primeiro refere-se à “distância” e o desenho que ela realiza assemelha-se em sua 

forma ao feito para a cor amarela, em que potencializa a loucura: traços em diagonal que se 

cruzam. Para Heller (2000, p. 48), 

 

Nós associamos as cores às distâncias porque elas realmente mudam com a 

distância. O vermelho só é luminoso quando está perto, assim como o fogo 

só aquece quando estamos próximos a ele. Quanto mais distante o vermelho 

estiver, mais azulado se torna. Todas as cores a distância se tornam mais 

tristes e azuladas, pois são recobertas por camadas de ar.  

  

Entende-se que o azul tem um efeito distante e infinito. Isso se dá porque a perspectiva 

produz uma ilusão de espaço e, nesse sentido, as cores poderiam produzir perspectiva. Como 

vimos, quanto mais longe observamos uma cor, mais azulada ela se apresentaria. Assim, para 

a autora:  

 
Uma graduação de azul intenso para um azul mais fraco também dá uma 

sensação de perspectiva: o azul-claro em termos óticos ficará mais distante. 

Quanto mais graduações estiverem à vista no céu, indo do azul-claro ao azul 

mais escuro, maior a impressão que se tem de poder ver mais longe. A esse 

efeito os pintores chamam de “perspectiva aérea”. A regra é que as cores 

fortes atuam como se estivessem mais próximas do que as cores apagadas. 

Os pintores paisagistas sabem disso: todo céu é representado em cima com 

um azul mais profundo do que embaixo! (HELLER, 2000, p. 48). 

 

Frida Kahlo não era uma pintora paisagista, rejeitava rótulos, mas em parte sua visão 

de azul se aproxima da visão de Heller (2000). Ao mesmo tempo em que considera uma cor 

que representa a distância, lhe atribui um segundo significado. Desenha ondas logo abaixo, 

associando essa mesma tonalidade da cor ao aspecto positivo de que “também a ternura pode 

ser deste azul” (KAHLO, 2012). Vemos como essa cor se repete em muitos registros do 

diário, e, posteriormente, analisaremos o uso do(s) azul(is) em dois registros (Fig. 11 a 13). 

Comprimida entre um significado e outro está a cor preta. Sobre ela, Frida escreve: 

“nada é preto”. Teoricamente, o preto não é cor ou poderia ser entendido como uma cor sem 

cor, visto que representa uma mistura cores (PEDROSA, 2009). Possui a propriedade física de 

absorver quase totalmente os raios luminosos que se incidem sobre ele. Em muitas culturas, o 
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preto é associado ao luto, à morte. “No simbolismo das cores, a todo pecado, a toda 

característica negativa corresponde o preto” (HELLER, 2000, p. 154). Segundo a autora, essa 

simbologia relacionada ao negativo é presente em várias culturas.  

Outras duas cores são experimentadas na lâmina 15 (Fig. 3): o verde e o vermelho.  

O verde é representado por folhas desenhadas e a palavra escrita: “folhas, tristeza, 

ciência, Alemanha toda desta cor” (KAHLO, 2012). Entendemos que a referência à 

Alemanha se deve ao seu pai, Guilhermo Kahlo, de origem húngaro-alemã. 

Frida mantinha uma relação muito próxima com o pai. “Das seis filhas, era por Frida 

que Guilhermo Kahlo sentia mais afeição” (HERRERA, 2017 p. 34). O fotógrafo enxergava 

nela algo sobre si mesmo e embora não tivesse muita intimidade com as filhas, era atencioso 

com sua favorita. Compartilhava com ela seu interesse pela arqueologia e pela arte mexicana, 

ensinou-lhe a retocar e a colorir fotografias e a usar a câmera.  

No país natal de seu pai, costuma-se associar a cor verde à ganância e à inveja. Ainda 

que, em muitos países, a cor esteja associada à esperança e até mesmo à saúde, para os 

alemães o verde representa o oposto. 

 
Quando se pensa em “venenoso” pensa-se logo no “verde veneno”, a 

conexão que coloquialmente se faz entre o que é verde e o que é venenoso, e 

que só existe na Alemanha. Com isso fica demonstrado que até mesmo um 

único clichê idiomático pode determinar um efeito cromático. “Verde 

veneno” (Giftgrün) é um tradicional conceito alemão (HELLER, 2000, p. 

204, grifo da autora). 

 

Segundo Heller (2000), o verde se tornou a cor do veneno em função das tintas usadas 

nas pinturas. O tom de verde luminoso era obtido a partir de chapas de cobre tratadas com 

vinagre. Esse processo, realizado desde Antiguidade, produzia o azinhavre que, raspado e 

misturado com óleos, oxidava e produzia a tinta. Encontrada nos telhados, também conhecida 

como verde cobre, a cor possuía substâncias que tinham efeito tóxico.  

Em 1814, uma empresa fabricante de corantes de Schweinfurt, cidade alemã do estado 

da Baviera, produziu um verde ainda mais intenso a partir da dissolução de chapas de cobre 

em arsênico. Chegou aos mercados com diferentes nomes (verde imperial, verde suíço) para 

tentar dissimular o fato que ainda era uma cor venenosa, pois tanto a fabricação da cor como o 

produto final causavam problemas de saúde. No início do século XX, o verde à base de 

arsênico foi proibido em vários lugares (HELLER, 2000). 

Por último, no final da página, Frida apresenta a cor vermelha. Diferente das cores 

anteriores, ela não atribui um sentido ao vermelho representado como uma mancha. Sugere o 
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questionamento e deixa a resposta aberta: “Sangue? Quem sabe, pode ser!” (KAHLO, 2012). 

Pensando nesse aspecto, Heller (2000, p. 101, grifo da autora) diz que: 

 

O simbolismo do vermelho está marcado por duas vivências elementares: o 

vermelho é o fogo e o vermelho é o sangue. Em muitas línguas, entre os 

babilônios e também entre os esquimós, a tradução ao pé da letra de 

“vermelho” é “sangue”. O fogo e o sangue, em todas as culturas e em todos 

os tempos, têm um significado existencial. Da mesma forma, o simbolismo 

vigora no mundo inteiro, é conhecido de todos, pois todos, individualmente, 

já tiveram suas experiências envolvendo o significado do vermelho. 

 

No diário como um todo, nos deparamos com vários registros elaborados com a cor 

vermelha. E ainda que nesse dicionário improvisado seu significado venha em forma de 

pergunta, permitindo várias interpretações, percebemos que Frida utiliza o vermelho em 

situações relacionadas à sua luta política, como apresentaremos na seção 6.2.  

Compreendemos, dessa forma, como a cor é um aspecto importante na composição da 

materialidade do enunciado concreto. A ideia de cor vai depender da definição dada na sua 

aplicação e apresentará, além de uma informação visual, uma informação cultural. Tratando-

se de uma pintora, podemos considerar que Frida conhecia bem as tintas e sua paleta de cores. 

Não consideraremos, para efeito dessa análise, sua obra pictórica. 

Para além desse registro, sem nenhuma referência temporal (diferente do que é 

esperado dentro do gênero diário), existem vários elementos que remetem ao universo 

artístico de Frida Kahlo. Tomando-o como orientação, passamos a analisar outra lâmina que 

demonstra a atenção que dava a sua posição artística. Antes, chamamos a atenção para um 

quadro que Frida pintou em 1949, quando já mantinha seu diário. 
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Figura 4 – Quadro Autorretrato en la Frontera Entre El Abrazo de Amor de el Universo, la Tierra (México), Yo, 

Diego y el Señor Xólotl (1949) 

 

 

 

Fonte: Google Arts & Culture 

 

O quadro intitulado Autorretrato en la Frontera Entre El Abrazo de Amor de el 

Universo, la Tierra (México), Yo, Diego y el Señor Xólotl é um óleo sobre masonite, de 70 x 

60 cm, de 1949. Sobre essa obra, Frida diz: “Meus quadros estão bem pintados, não com 

rapidez, mas com paciência. Minha pintura leva a mensagem da dor” (ZAMORA, 2007, p. 

355, tradução nossa). 

Não pretendemos realizar uma análise profunda do quadro, mas corroborar que todos 

os elementos presentes nele são cuidadosamente pensados: as tonalidades escolhidas, o 

contraste entre luz e sombra, a natureza representada como a mãe Terra, o sol e a lua. Existem 

vários elementos da cultura mexicana: Cihuacoatl, a deusa da terra; a flora e a fauna 

representada nos detalhes; o cão, Itzcuintli, um dos animais de estimação favoritos de Frida, 

representando a mitológica figura do cão em forma Xolotl, o guardião do mundo dos mortos. 

Em destaque, seu marido, Diego Rivera, nu como um recém-nascido, nos braços de Frida.  

Observando esse autorretrato, percebemos uma forte relação com a lâmina 73 (Fig. 5) 

que selecionamos para análise nesta seção. O desenho monocromático data de 1942, sete anos 

antes da pintura do quadro. É com a cor da distância que Frida se representa com Diego nos 

braços. 
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Figura 5 – Lâmina 73 

1942 

Agosto 

 

El cielo 

la tierra 

yo 

y diego •  

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 
 

Recordemos que são “dois elementos que determinam o texto como enunciado: a sua 

ideia (intenção) e a realização dessa intenção. As inter-relações dinâmicas desses elementos, a 

luta entre eles, que determina a índole do texto” (BAKHTIN, 2011, p. 308). O desenho feito 
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em azul destoa dos outros que encontramos no diário. É difícil estabelecer quantas imagens 

existem nele, porque, em quase todas as páginas pintadas, existem figuras. Assim como na 

maioria de suas telas, a diversidade de cores é predominante. Dessa forma, o desenho poderia 

ter sido construído com as múltiplas cores que encontramos em outros enunciados. Porém, foi 

concebido em azul, a cor da distância e também da ternura. Além desse aspecto, o registro nos 

chamou atenção por ser um dos poucos desenhos que se torna um quadro acabado.  

Na Fig. 5, vemos no alto, à esquerda, a menção da data em azul claro. A data, 

conforme Leujane (2008), é a base do diário. Não são muitos os enunciados que exibem 

claramente a data, mas aqui ela é facilmente encontrada. Nesse ano, 1942, Frida e Diego já 

estavam juntos pela segunda vez.  

No mesmo tom, no alto, à direita, a frase que se incorpora ao desenho: “O céu a terra 

eu e Diego”. Dois elementos também se posicionam no alto, em paralelo: o sol e a lua. Além 

da utilização desses elementos da natureza, há uma busca pelo equilíbrio de formas e traços. 

Frida Kahlo sempre buscou apresentar em suas pinturas elementos da cultura mexicana como 

constituinte de sua identidade e obra, como é visto, por exemplo, em um dos seus 

autorretratos mais conhecidos, Las dos Fridas, de 1939. Nele, a pintora evoca seu 

pertencimento à(s) cultura(s) mexicana(s): duas Fridas sentadas em um banco de madeira com 

palha, conectadas pelo coração através de uma artéria e pelas mãos unidas. 

 

Figura 6 – Quadro Las dos Fridas (1939) 

 

 

 

Fonte: Google Arts & Culture 

 

Enfatizamos que, nesta dissertação, não faremos uma análise profunda de seus 

quadros, mas, ao noticiar o autorretrato de 1939, buscamos trazer a dupla visão com que Frida 
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representa a si mesma – de um lado, europeia, e de outro, mexicana – evocando a cultura 

mexicana pré-colombiana que constituiu sua obra e sua vida. 

Como vimos, a preocupação com os elementos da cultura mexicana ganhou maior 

expressividade no quadro Autorretrato en la Frontera Entre El Abrazo de Amor de el 

Universo, la Tierra (México), Yo, Diego y el Señor Xólotl, mas mesmo de maneira mais sutil 

eles já se encontram na lâmina 73, com a representação do céu e da terra, e do sol e da lua. A 

primeira vez que Frida pôs o Sol e a Lua juntos no céu foi no Autorretrato en la fronteira 

entre México y los Estados Unidos, de 1932. Juntos, eles se tornariam um dos símbolos mais 

recorrentes em sua obra. Essa representação reforça a ideia de dualidade presente na cultura 

mexicana, uma herança asteca presente também em outras culturas antigas americanas. Sobre 

esse simbolismo, diz Gonzalez (1989, p. 22, tradução nossa): 

 

Em todas as suas manifestações, esses símbolos estão presentes expressados 

nas quatro direções de espaço e tempo e no quinto ponto equidistantes e 

centrais em que são conjugados, o que marca o eixo vertical, a direção alta-

baixa, céu-terra. 

 

O sol e a lua, representados na pintura, trazem também a noção asteca da guerra eterna 

entre a luz e as trevas, o princípio masculino e o feminino (que em algumas tradições 

mexicanas também pode ser representada pela terra), Frida e Diego. Assim, podemos entender 

que no enunciado a palavra não pode ser entendida como uma simples legenda para a 

imagem. 

 

 

5.2 O vermelho sangue: a revolução e o engajamento político 

 

O registro que ocupa as próximas cinco páginas foi escrito em 1952. A rara orientação 

temporal se dá na ordem ano-mês-dia. Sabemos que a formatação para datas não é igual em 

todo o mundo. Embora exiba basicamente esses três elementos, a ordem de apresentação se dá 

de maneira distinta. Em espanhol, o mais comum é o dia venha antes do mês, seguido de um 

“de” antes do ano. Assim, o mais comum seria “4 de novembro de 1952”. Dessa forma, 

podemos inferir que aqui o ano tem grande relevância, pois, nessas páginas, Frida apresenta as 

marcas desse ano. 

No registro, a data vem na direção inversa e, no diário, o próximo apontamento datará 

apenas no ano seguinte, em 1953. Leujane (2008, p. 301) diz que “o diário é uma série de 

vestígios. Ele pressupõe a intenção de balizar o tempo através de uma sequência de 
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referências”. O registro, apesar de único do ano se soma a tantos outros presentes nas suas 

páginas e, portanto, acompanha o fluxo do tempo. A data parece ser a que marcou o início da 

escrita no diário, porém o uso de diferentes cores e lápis nos faz crer que Frida o escreveu em 

um período mais longo. 

Ele começa comentando seu estado atual. Em um primeiro momento, ela diz estar 

sozinha, mas reformula a escrita definindo: “Hoje estou mais bem-acompanhada do que já 

estive durante 23 anos” (Fig. 7, lâmina 103). Defini-se como comunista e justifica-se que a 

escolha advém não de uma opinião vazia, mas é fruto do conhecimento adquirido através de 

uma leitura disciplinada (que depois rasura a palavra como se não fosse necessário dizê-lo) e 

diversificada. “Li a História do meu país e a de quase todos os povos. Conheço suas lutas de 

classe e seus conflitos econômicos. Compreendo claramente o materialismo dialético”, diz. 

Frida traz, nesse registro, o nome de grandes nomes: os fundadores do socialismo 

científico e do materialismo dialético, os alemães Karl Marx e Friedrich Engels; os 

fundadores do Partido Bolchevique, os russos Vladimir Lenine (Lênin) e Joseph Stalin; e o 

líder comunista chinês, Mao Tsé-Tung. Sua admiração por suas teorias e figuras se tornaria 

uma grande obsessão nos anos seguintes. Frida, que, aos vinte anos, se filia ao Partido 

Comunista do México, agora aos 45 anos, já assumia uma posição mais madura sobre as 

ideias revolucionárias que tanto buscou promulgar. 
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Figura 7 – Lâminas 103 e 104 

  
1952 Noviembre 4 

Hoy como nunca estoy acompa- 

ñada. Desde hace 25 años) Soy  

un ser yo comunista. Sé 

He leído disciplinadamente 

los orígenes centrales envuel 

tos. Se unen en raices antiguas.  

He leido la Historia de mi pais  

y de casi todos los pueblos. Conozco  

ya sus conflictos de clase y  

económicos. Comprendo claramente  

la dialéctica materialista de  

Marx, Engels, Lenin, Stalin  

y Mao Tsé. Los amo como  

a los pilares del nuevo mundo  

comunista. Ya comprendí el  

error de Trotsky desde que lle- 

gó a Mexico. Yo jamás fuí  

trotskista. Pero en esa época  

1940 - yo era solamente aliada  

de Diego (personalmete). 

(error político)- Pero  

hay que tomar en  

cuenta que estuve  

enferma desde  

los seis años de edad  

y realmente muy poco  

de mi vida he gozado  

de SALUD y fuí inútil  

al Partido. Ahora en  

1953 Despues de 22  

operaciones quirúrgicas  

me siento mejor y po- 

dré de cuando en  

cuando ayudar a mi  

Partido Comunista. Ya  

que no soy obrera, si soy 

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 
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Podemos perceber o amadurecimento de ideias e posições quando faz menção a Leon 

Trotsky. No registro, ela escreve: “Desde que Trotsky chegou ao México compreendi o seu 

erro. Jamais fui trotskista. Mas naquela época 1940 – minha única aliança era com Diego 

(pessoalmente)” (KAHLO, 2012). Essa citação remonta à passagem de Trotsky pelo México. 

Exilado por Stalin, seu adversário político, em 1936, ele recebeu asilo político do então 

presidente mexicano Lázaro Cardenas, que fora convencido por Diego Rivera a acolhê-lo. 

Nesse ano, Trotsky chega com sua esposa, Natalia Sedova, e são recebidos pelo casal 

Kahlo-Rivera na Casa Azul, em Coyoacán, onde viveram pelos dois anos seguintes. Nesse 

período, os laços de amizade se fortaleceram entre os Rivera e os Trotsky. Em 1937, Frida 

presenteia Leon em seu aniversário com o óleo sobre tela Autorretrato dedicado a León 

Trotsky (às vezes chamado Entre las cortinas). No autorretrato, Frida aparece de corpo 

inteiro, adornada e bem vestida, entre duas cortinas brancas. Na mão esquerda, há um papel 

com os dizeres: “Para León Trotsky con todo cariño dedico esta pintura, el día 7 de 

noviembre de 1937. Frida Kahlo. Em San Ángel, México”. No início desse ano, os dois 

mantiveram um romance em segredo, mas com pouco tempo Frida se cansou. No fim dessa 

relação, Frida pintou o quadro e, quando os Trotsky deixaram a Casa Azul, ele foi deixado 

para trás, a pedido de Sedova (HERRERA, 2000). 

Frida se justifica por não ser, segundo seu próprio julgamento, útil ao Partido 

Comunista. Seu corpo frágil desde os seis anos, o acidente e as inúmeras cirurgias a 

impossibilitaram de participar como queria. Agora, após 22 cirurgias se considera capaz de 

ajudar ao partido.  

Ela, que atrasava seu nascimento em três anos para poder coincidir com o início da 

Revolução Mexicana, em 1910, queria participar ativamente da causa operária comunista. No 

enunciado, Frida dá acabamento a si mesma,  definindo-se como artesã, na condição de artista 

renomada e engajada e aliada incondicional do movimento revolucionário comunista, visto 

que não podia ser uma “obrera” (Fig. 8, Lâmina 105). 

Nessa lâmina, novamente percebemos a preocupação de Frida em desenvolver sua arte 

em prol da causa comunista. “Pela primeira vez na vida minha pintura se propõe a auxiliar a 

linha traçada pelo Partido”. Frida vai denominar essa nova fase de Realismo Revolucionário. 

As duas palavras ganham maior expressividade graças ao vermelho vibrante feito com traço 

forte do lápis, acentuando a cor. As duas palavras também estão escritas em maiúsculas, 

produzindo uma entonação valorativa.  
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Figura 8 – Lâminas 105 e 106 

  
 

artesana - Y aliada  

incondicional del mo- 

vimiento revolucionario 

comunista. 

Por primera vez, en mi 

Vida la pintura mia  

trata de ayudar a la 

línea trazada por el 

partido. REALISMO- 

REVolucionario 

Antes solamente fui una mas antigua 

experiencia 

Soy solamente una 

célula en el complejo 

mecanismo revolucio- 

nario de los pueblos 

por la paz y de los 

pueblos nuevos, sovieti 

 

 

cos – chinos – checoeslo 

vacos, polacos – ligados 

en la sangre a mi pro- 

pria persona, y al 

indígena de México. 

Entre estas grandes multitudes 

de gente asiáticas siempre ha 

brá rostros míos – de piel  

obscura y bella forma 

de elegancia sin lí- 

mite, también estarían 

ya liberados los ne- 

gros, tan hermosos y  

tan valientes (Mexica 

nos y negros están por 

el momento sojusgados 

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 
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Ao associar seu trabalho ao que chama “realismo revolucionário”, Frida o categoriza 

e, de certa maneira, também o faz a si mesma. Essa escolha contrasta com as defesas 

constantes de rotulações e a famosa “acusação” de ser surrealista. Essa classificação veio do 

papa do surrealismo, André Breton10, que ao ver sua obra pela primeira vez, em abril de 1938, 

a identificou como uma pintora surrealista. Esse rótulo, contudo, nunca foi aceito por Frida, 

que dizia: “Eu nunca soube que era surrealista até André Breton me dizer que eu era. Eu 

mesma ainda não sei o que sou” (HERRERA, 2000, p. 137). 

Em 1952, ano do registro que trazemos para análise, Frida escreveu uma carta para o 

historiador de arte Antonio Rodrigues, em que elucida algumas ideias sobre essa 

classificação. 

 

Alguns críticos tentaram me classificar como surrealista; mas eu não me 

considero surrealista. [...] Eu realmente não sei se meus quadros são 

surrealistas ou não, mas sei que são a expressão mais sincera de mim mesma. 

[...] Eu detesto o surrealismo. Pra mim, parece uma manifestação decadente 

de arte burguesa. Um desvio da verdadeira arte que as pessoas esperam de 

um artista. [...] Eu quero ser digna, com a minha pintura, do povo a que 

pertenço e das ideias que me fortalecem. [...] Eu quero que minha obra seja 

uma contribuição para a luta das pessoas em seu esforço pela paz e a 

liberdade (HERRERA, 2000, p. 195). 

 

Para Frida, pintar era também uma maneira de conectar-se ao mundo. Entre 1951 e 

1952, ela pintou vários quadros sobre naturezas-mortas e no meio das frutas e flores inseria 

bandeiras, inscrições políticas e pombas da paz. Como expressou em sua escrita, “sou apenas 

uma célula do complexo mecanismo revolucionário dos povos pela paz das novas nações” 

(KAHLO, 2012). Tratava assim, de utilizar a pintura de forma política engajada.  

Outra informação importante do enunciado é a sua conexão com as raízes europeias e 

mexicanas. De um lado, o que chamou de novas nações: chineses, tcheco-eslovacos, e 

poloneses “ligados a mim pelo próprio sangue”, construção metafórica possivelmente em 

referência à sua herança paterna; por outro, a herança mexicana materna, reconhecida nos 

rostos “dos meus mexicanos – belos de pele escura e ilimitada elegância”. 

 

                                                           
10 Em 1924, André Breton divulga o Manifesto do Surrealismo, movimento literário e artístico que se 

caracterizava pela expressão espontânea do pensamento. Breton define “SURREALISMO, s.m. Automatismo 

psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o 

funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de todo controle exercido pela razão, 

fora de toda preocupação estética ou moral” (BRETON, 1924, p. 12). Frida Kahlo não se via dessa maneira e a 

opinião era compartilhada por Diego Rivera e outros críticos de arte, como Bertram Wolfe, que reconheciam as 

diferenças entre sua obra e a simbologia e filosofia freudiana, obsessão dos surrealistas.  
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Figura 9 – Lâmina 107 

por países capitalistas 

sobre todo Norte  

América – (E.U. e In- 

Glaterra). Xxxxxxxxxx 

_____________________ 

Entran en mi vida  

tres camaradas mara- 

villosas-  

Elena Vaszquez Gomez 

Teresa Proenza y  

Judy (la última en 

Realidad fue mi enfer- 

mera) las otras dos son 

realmente asombrosas 

de inteligencia y de 

sensibilidad dentro del 

terreno revolucionario 

además que las tres han 

colaborado q que mi 

salud mejore. Son muy 

amigas de Diego y magnificas amigas mias 

  

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 

 

O registro parece se encerrar na lâmina 107. Há uma nova mudança de cor, do 

vermelho de volta para azul e entre eles um traço que estabelece uma fronteira entre a escrita 

de um e outro. Não iremos nos ater à sua análise, apenas apontar que se nota que há uma 

aproximação temática, pois no enunciado seguinte Frida vai falar da chegada em sua vida de 

três camaradas11: Elena Vazquez Gómez, Teresa Proenza e Judy (esta última sua enfermeira). 

Frida acentuava suas qualidades, como inteligência e sensibilidade, na causa revolucionária e 

seus laços de amizade, especialmente com Elena e Teresa. Mas, nesse registro, não há uma 

maior referência a própria Frida, então não o consideraremos neste trabalho. 

Seguindo no que se refere ao seu posicionamento político, trazemos as lâminas 111 e 

114 (Fig. 10), que mostram dois registros em que imagens e cores se intercalam na construção 

                                                           
11 O uso da palavra “camarada”, comumente associado à esquerda socialista, teve início com os comunistas / 

socialistas franceses pré-marxistas a partir da década de 1790, sob o impacto da grande revolução francesa. A 

palavra “camarada” teria sua origem do mundo militar, onde vários membros de um mesmo regimento, muitas 

vezes sem diferenciação de níveis e hierarquia, dividiam uma mesma “câmara”, derivando daí o vocábulo. Foi 

nessa não diferenciação de níveis que se basearam os bolcheviques durante a Revolução Russa, utilizando a 

palavra camarada (em russo továrishch) para todos os componentes de uma mesma unidade militar, e 

posteriormente para o partido comunista. No Dicionário Político (online), há também a referência ao jornal 

“Továrichtch (Camarada) Jornal diário burguês. Publicou-se em Petersburgo de 15 (28) de Março de 1906 a 30 

de Dezembro de 1907 (12 de Janeiro de 1908). Formalmente o jornal não era órgão de partido algum, mas, de 

facto, era órgão dos democratas constitucionalistas de esquerda. Participaram no jornal de modo mais ativo S. N. 

Prokopóvítch e E. D. Kuskova. Também os mencheviques colaboraram no jornal”. 
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do enunciado. Na lâmina 111, vemos como Frida se dá acabamento, valendo-se dos adjetivos 

“caminhante”, “saudável”, “inteligente” e “revolucionária” e dos substantivos “bailarina” e 

“paz”. Exceto esta última, escrita em maiúsculas e com tinta azul, as palavras estão escritas 

em tons escuros, próximo à cor negra, da mesma forma que vemos na lâmina 114. 

 

Figura 10 – Lâminas 111 e 114 

  
 

Caminante 

Bailarina 

Sana PAZ 

Inteligente 

 

VIVA STALIN 

VIVA DIEGO 

ENGELS 

MARX 

LENIN 

STALIN 

- MAO - 

 

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 

 

Usando o mesmo pincel, Frida desenha um pé no centro da página. Atravessada por 

flechas em ambas as direções, a figura do pé repousa sobre manchas de tinta vermelha. O pé 

desenhado não é o afetado pela enfermidade adquirida na infância. A poliomielite atingiu a 

perna direita e o pé desenhado é o esquerdo. O lado esquerdo é seu lado caminhante, que 

dança e está são.  
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Dois símbolos se unem às manchas: um círculo com um ponto ao centro. Gonzalez 

(1989) diz que, tradicionalmente, diversos povos utilizam os símbolos como forma de 

comunicação, o que estabelece uma relação entre o símbolo e a coisa simbolizada. Seus 

conhecimentos se expressam simbolicamente, dado que seus símbolos sagrados manifestam 

de modo real a energia que representam. 

Entres esses símbolos, os números e as figuras geométricas ganham maior importância 

mágica e sagrada. Dois símbolos estão muito destacados na simbologia indígena: o quadrado 

e o círculo (e seus derivados). Sobre o círculo, Black Elk, sábio indígena, diz que “tudo o que 

faz o poder do universo, o faz em forma circular” (GONZÁLEZ, 1989, p. 109, tradução 

nossa). 

O mais famoso dos dois círculos, o yin-yang extremo oriental, reúne energias que se 

complementam. O outro, um círculo com um ponto ao centro (circumponto), tem diferentes 

representações em várias culturas. Representava, para Pitágoras e os filósofos gregos, Deus e 

a origem da criação. Há outras representações como o sol, para os alquimistas, ou o terceiro 

olho, nas filosofias orientais. O símbolo, simples, porém de grande simbologia, representava 

para os egípcios Ra, o deus sol. Alguns textos japoneses o trazem como a origem oculta da 

humanidade. 

Os dois símbolos lado a lado estão acima das frases “Viva Stalin” e “Viva Diego”, 

duas pessoas importantes na vida de Frida. O equilíbrio do yin-yang e a ideia de origem que o 

circumponto representa, em muitas culturas, intercala-se com as figuras de Diego e Stalin. O 

Sol é o princípio masculino, fertilizador.  

Na lâmina 114 (Fig. 10), Frida desenha a foice e o martelo, símbolo comunista que 

representa, respectivamente, o trabalho agrícola e o industrial. Esse mesmo símbolo foi 

pintado em muitos de seus coletes de gesso durante as recuperações das cirurgias. Novamente 

aparecem os nomes de Friedrich Engels, Karl Marx, Vladimir Lênin, Joseph Stalin e Mao 

Tsé-Tung. Trazemos como registro do cuidado plástico que Frida tinha em sua escrita. A 

paleta de cores, o sol vermelho, os nomes distribuídos pela página. Frida usa novamente o 

vermelho, cor do sangue e da paixão, e o preto para citar líderes do movimento que tanto 

amava. As outras cores que estão na lâmina vem do verso da página. 
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5.3 O azul dos maus anúncios: as dores de um corpo dilacerado 

 

As lâminas que se seguem referem-se a todo mês de julho de 1953. Frida volta a forma 

composicional do gênero diário: há o nome do lugar (Cuernavaca), o mês e o ano de quando 

foi feita a anotação. Ela não informa a dia exato do registro, mas sabe-se, posteriormente, que 

julho foi o mês antes da cirurgia que lhe amputaria a perna. Se suas “alas” se mostravam 

fisicamente limitadas, as da fantasia e dos sonhos voam alto como seja capaz de imaginar. O 

registro é feito todo em azul. Tantos os elementos verbais como os imagéticos estão dessa cor. 

A cor das notícias ruins.  

Na lâmina 139 (Fig. 11), Frida trata de seus dois pontos de apoio. Escrita na tinta azul 

“dos maus anúncios”, o texto traz a palavra “uno” (um) sublinhada três vezes. A artista tinha 

cada vez menos esperanças de superar as enfermidades que lhe acometiam e sua saúde estava 

cada vez mais debilitada. Os médicos prometiam, os coletes se sucediam uns aos outros, a 

perna direita atrofiada piorava, a dermatose da mão direita desaparecia e reaparecia e nem os 

medicamentos nem o álcool eram capazes de aliviar o desespero. A única tábua de salvação 

parecia ser a pintura, a qual Frida se dedicava muitas horas por dia.  

O ano de 1953 é importante na vida de Frida. Durante sua vida, a pintora realiza três 

exposições: uma em Nova York, outra na Galeria de Lola Álvarez Bravo, no México, e uma 

mais em Paris. Nesse ano, Frida expôs em solitário pela primeira vez no México (a única 

exposição realizada em seu país natal durante toda a sua vida). A exposição esteve aberta de 

13 a 27 de abril, na Galeria de Arte Contemporáneo, de Lola Álvarez Bravo. Em agosto do 

mesmo ano, tem sua perna direita amputada (HERRERA, 2000). 

Nesse enunciado, vemos novamente a referência à sua atividade artística. Na lâmina 

140, a Frida pintora cita dois artistas que admira: Hieronymus Bosch e Pieter Bruegel. Foi 

dito em algumas ocasiões (HERRERA, 2000) que Hieronymus Bosch exerceu grande 

influência sobre Frida, e podemos perceber nessas linhas sua admiração por ele. Inclusive as 

obras de ambos compartilham algumas características, como a ilustração da metamorfose ou a 

evocação do fantástico. Essa lâmina se encaixa na primeira categoria, sobre sua preocupação 

em evoluir como pintora. 

Tanto Bosch como Frida são artistas que provocam em seus quadros, ao mesmo 

tempo, repulsa e fascinação. Pintor holandês dos séculos XV e XVI, Bosch nasceu Jeroen van 

Aeken. Seus trabalhos retratam cenas de pecado e tentação. Neles, utilizava figuras simbólicas 

complexas, imaginativas e caricaturais, muitas delas consideradas obscuras. Sua obra teria 

sido uma das fontes do movimento surrealista do século XX.  
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Figura 11 – Lâminas 139 e 140 

  
Julio, 1953 

Cuernavaca 

 

Puntos de apoyo. 

En mi figura completa 

solo hay uno, y quiero 

dos. 

Para tener yo los dos 

me tienen que cortar uno 

Es el uno que no tengo el 

que tengo que tener. 

Para poder caminar 

el otro será ya muerto! 

A mi, las alas me  

sobran.  

Que las corten 

y a volar!! 

 

HIERONYMUS Bosch 

Murió en HERTOGENBOSCH 

Año 1516 

HIERONYMUS A quen 

alias BOSCH. 

pintor maravilloso. 

quizá nació en Aachen. 

 

Me inquieta mucho que 

no se sepa casi nada de  

este hombre fantástico 

de genio. Casi um siglo 

después, (menos) vivió el  

magnífico BREUGEL, EL 

VIEJO, mi amado.  

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 

 

O outro pintor mencionado, Pieter Bruegel (c. 1525-1569), “O Velho”, foi um 

importante pintor e gravurista também holandês do século XVI. Era conhecido, assim como 

Bosch, por suas alegorias de caráter moral. 
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A nota sobre os dois autores revela um posicionamento axiológico repleto de valores 

que advém das vozes sociais e das relações dialógicas presentes no discurso de Frida. A 

escolha dos dois nomes é significativa, visto que, como já dito, Frida sempre negou ser vista 

como uma pintora surrealista.  

A terceira página dedicada a recompilar os acontecimentos daquele mês traz um 

desenho aterrador. Frida, enferma, volta a tratar dos seus dois pontos de apoio. A preocupação 

de uma eminente amputação da perna direita é retratada em um desenho perturbador: um 

corpo dilacerado cuja cabeça é uma pomba e os braços são asas. A frase “que las corten y a 

volar” (KAHLO, 2012), escrita na página anterior, contrasta aqui com a tristeza pela possível 

perda de um dos seus apoios. Enganou-se, confessa. 

 

Figura 12 – Lâminas 141 e 142 

  
 

apoyo  

numero 1. 

apoyo 

numero dos. 2 

Se equivocó la paloma 

Se equivocaba . . . . . . . ..  

 

En vez del Norte fue al Sur 

Se equivocaba . . . . .  

Creyó que el trigo era el 

agua 

Se equivocaba . . . . .  

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 

 



74 

 

Lembramos que toda a construção visual de um dado enunciado, ou seja, as letras, a 

presença ou não de imagens, deve ser considerada. Para compreender o texto, o leitor deve 

ater-se não apenas em decifrar o código linguístico, mas considerar que muitos deles 

apresentam mais de uma modalidade: são construídos com palavras, imagens, sons, por 

exemplo. As imagens não são apenas apêndices ou enfeites, mas parte do todo desse 

enunciado. O verbal e o visual, articulados em um único enunciado, estão organizados em um 

único plano de expressão, seja mais voltado para o verbal ou o visual, mas em uma expressão 

material estruturada (BRAIT, 2013). 

Dessa forma, consideramos uma leitura da imagem, na qual destacamos as asas, 

detalhadamente emplumadas, saindo das axilas como se fossem os braços, bem como a coluna 

vertebral “rota” da mulher atada por um grosso cinto que une suas metades. O fino traço 

envolve uma das pernas. Ao lado de cada uma, a inscrição “apoio número 1” e “apoio número 

2”. Assim, concluímos que os elementos verbais e visuais estão articulados no enunciado, 

transformando-se em um único. 

Depois de tantas cirurgias, Frida tinha esperança de recuperar a força física 

(HERRERA, 2000), mas as recuperações eram longas e dolorosas. Apesar do histórico 

marcado por tratamentos nem sempre bem-sucedidos, Frida teve acesso aos melhores 

cuidados médicos disponíveis na época. Tinha esperança de não perder a perna direita, mas 

estava equivocada. 

No final da página, escreve: “Se equivocó la paloma / se equivocaba”, versos do poeta 

espanhol Rafael Alberti, em diálogo com a pomba que, no alto da coluna, substitui-lhe a 

cabeça. No poema12, publicado no livro Entre la espada y el clavel (1939-1940), destacamos 

as frases que Frida reproduz em seu diário. 

 

Se equivocó la paloma. 

Se equivocaba. 

 

Por ir al norte, fue al sur. 

Creyó que el trigo era agua. 

Se equivocaba. 

 

 

                                                           
12 Equivocou-se a pomba. / Equivocava-se.// Por ir ao norte, foi ao sul./ Acreditou que o trigo era água./ 

Equivocava-se.//Acreditou que o mar era o céu;/ que a noite, a manhã. /Equivocava-se. //Que as estrelas, 

orvalho;/que o calor, a nevasca./Equivocava-se.//Que tua saia era tua blusa;/que teu coração, sua casa. 

Equivocava-se.//(Ela dormiu na beira/tu, no topo de um ramo). (Tradução nossa). 
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Creyó que el mar el cielo; 

que la noche, la mañana. 

Se equivocaba.  

 

Que las estrellas, rocío; 

que la calor, la nevada. 

Se equivocaba. 

 

Que tu falda era tu blusa, 

que tu corazón, su casa. 

Se equivocaba. 

 

(Ella se durmió en la orilla. 

Tú, en la cumbre de una rama.) 

 

O texto continua na lâmina 142, com mais trechos do poema de Alberti e o desenho de 

duas pernas, cruzadas. Dessa vez sem o corpo, elas aparecem no centro da folha, em destaque, 

e agora não apenas uma, mas as duas envolvidas no fino traço que preenche todo o tracejado. 

Os registros nos seis meses antes da operação já revelavam sua angústia e desespero. Apesar 

disso, Frida se mantinha forte, pois, como sinaliza Herrera (2000, p. 299), “ela odiava receber 

olhares de piedade”. 

 

Figura 13 – Lâmina 143 

Agosto de 1953.  

Seguridad de que me van  

a amputar la pierna  

derecha. Detalles sé pocos  

pero las opiniones son muy  

serias. Dr. Luis Méndes 

 y el Dr. Juan Farill.  

_________________________ 

 

Estoy preocupada, mucho,  

pero a la vez siento que  

será una liberación.  

Ojalá, y pueda ya 

caminando dar todo  

el esfuerzo que me queda  

para xxx Diego. xxxxxx 

xxx todo para Diego. 

  

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 
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A preocupação aumentava com o passar dos meses. Em agosto, já segura da cirurgia, 

ela escreve com o mesmo azul dos maus anúncios, mas já não oferece nenhuma imagem. Não 

sabe os detalhes da cirurgia, mas as opiniões do Dr. Luis Mendes e do Dr. Juan Farill eram 

definitivas. Frida mantinha laços muito próximos com seu médico. Com o Dr. Farill, um dos 

mais proeminentes cirurgiões do México, estabeleceu uma relação de confiança estreita. Ela 

ouvia e atendia as suas orientações e a ele dedicou um dos seus quadros: Autorretrato com o 

retrato do doutor Farill, de 1951.  

“Estou preocupada, muito”, escreveu. O medo da remoção da perna, ainda que 

houvessem sérias indicações, se dava porque essa cirurgia feria profundamente a sensibilidade 

estética de Frida. No registro, uma outra preocupação era Diego Rivera. Em sua autobiografia, 

ela escreveu que, após a remoção do membro, ficou reclusa a ponto de ignorá-lo, agindo com 

indiferença e desapego. Frida ficou extremamente deprimida. Tinha perdido a vontade de 

viver. Estava desintegrada, fragmentada. 

O corpo, ou os dramas do seu corpo, estiveram presentes em várias de suas telas, e 

assim como nos autorretratos que (também) deram-lhe fama, nos vários registros em que se 

pinta no diário, a obsessão retratar o que via com seus olhos, e que, devido ao confinamento 

da convalescência, muitas vezes se limitava ao espelho no cavalete adaptado à sua cama.  

Até quando pintava flores, as lentes estavam apontadas para si mesma. “Eu pinto a 

mim mesma porque estou quase sempre sozinha”, Frida disse, “porque sou o assunto que 

conheço melhor” (HERRERA, 2000, p. 60). A dor física, presença constante desde seus 18 

anos, expressou-se em sua produção artística assim com a dor psíquica advindas das relações 

conturbadas e da solidão que viveu em grade parte da vida. 

 

 

5.4 O amarelo da loucura: os fantasmas de Diego Rivera 

 

A presença de Diego Rivera no diário se dá em muitos momentos. Quando não está 

escrevendo sobre ele, Frida está escrevendo para ele. É possível ver muitas mensagens que 

foram escritas para Diego. Na primeira delas, reproduzida a seguir, Frida confessa seu amor 

quase incondicional ao esposo, apesar das separações e das recorrentes traições. Nela, Frida 

descreve um amor visceral, que a atravessa tanto física como emocionalmente. 

Há novamente uma ruptura do gênero com a inserção de mensagem no diário. Se o 

diário é entendido como íntimo, pessoal, secreto e sigiloso, a mensagem direta para Diego 

romperia com os traços discursivos próprios do gênero, com o estilo funcional do diário. 
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Contudo, olhando para o conteúdo temático do enunciado, percebe-se que a transgressão dada 

ao enunciado lhe confere uma direcionalidade. 

 

Figura 14 – Lâmina 8 

 

 

 

 

 

Diego.  

Verdad es, muy grande, que yo  

no quisiera, ni hablar, ni dormir 

 ni oír, ni querer.  

Sentirme encerrada, sin miedo  

a la sangre, sin tiempo ni ma- 

gia, dentro de tu mismo miedo,  

y dentro de tu gran angustia, y  

en el mismo ruido de tu corazón.  

Toda ésta locura, si te la pidiera,  

yo sé que sería, para tu silencio,  

sólo turbación.  

Te pido violencia, en la sinrazón,  

y tú, me das gracia, tu luz y  

calor.  

Pintarte quisiera, pero no hay 

co- 

lores, por haberlos tántos, ni mi  

confusión, la forma concreta  

de mi gran amor. 

 

F. 

 

Hoy. Diego mi besó. 

Cada momento, él es mi niño, 

mi niño nacido, cada ratito, 

diario de mi misma.  

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 

 

 

A lâmina se encontra entre as primeiras do diário, antes mesmo da página em que foi 

apresentado o dicionário de formas e cores (Fig. 3). Entendemos que as cores são marcas 

axiológicas possíveis de observação do enunciado (VOLOCHÍNOV, 2017; BAKHTIN, 

2011). Frida utiliza um tom amarelo (mais escuro) para escrever à Diego. Para Frida, o 

amarelo representa a “loucura, a enfermidade, o medo, parte do sol e da alegria”, como escrito 
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na lâmina 15 (Fig. 3), e completa: “todos os fantasmas vestem roupas desta cor, ou pelo 

menos a roupa sob a roupa”. 

Frida começa o registro com o vocativo, apenas o nome do esposo, e sem nenhuma 

referência temporal. No primeiro parágrafo, ela reforça a necessidade que tem do marido, sem 

se importar com fatores exteriores ou mesmo físicos. Falar, dormir, ouvir, querer, nada disso é 

importante. Ela suplica sua presença com angústia e desespero, mas, naquele momento, não 

consegue pintá-lo. No final do registro, há uma assinatura com sua inicial: “F.” 

Frida ainda fala de “hoje”, mas o texto recuperado não permite uma marcação no 

tempo. “Hoje Diego me beijou” é rasurado com a cor azul, talvez numa possível releitura do 

enunciado. No final, depois dessa informação, a pintora se coloca como mãe de Rivera: “Cada 

momento, ele é meu filho, meu filho nascido a cada instante, a cada dia, de mim mesma”. 

Frida e Diego amavam-se obsessivamente. Ele era um homem infiel. Ela, também com 

suas infidelidades, representou uma figura materna para o marido, até sua morte. Queria ser 

uma boa esposa, mesmo quando o odiava. Segundo Herrera (2000, p. 86), 

 

ele foi seu grande mestre; ela escolheu ser a compañera admiradora, o que 

propiciou para sua vida uma paleta de muitas cores, cores que eram de um 

brilho estonteante ou sombrias e carregadas de tristeza, mas que sempre se 

combinavam de maneira agudamente intensa e cheia de vida. 

 

Frida e Diego demonstravam por meio de palavras e gestos seus sentimentos de 

ternura um para com o outro. Porém, havia diferenças importantes que marcaram sua relação. 

Frida queria desesperadamente ser mãe, mas a questão para Diego não estava tão clara. Sobre 

isso, escreve Jamis (2015, p. 192): “A questão de ter filhos nunca foi simples entre Diego e 

eu. Eu teria dado qualquer coisa para ter um filho; ele, não. Sua pintura sempre esteve na 

frente de todo o resto; o que é bem normal”. 

Em sua passagem pelos Estados Unidos, Frida ficou grávida pela segunda vez. Depois 

da primeira experiência frustrada e catastrófica, Diego disse que temia pela sua saúde, porém, 

ela acreditava que a falta de motivação do marido não se devia tanto à sua saúde, mas à 

importância que Diego dava à sua vida de pintor. Aos três meses e meio de gestação, Frida 

teve outro aborto. Seu desejo de ser mãe jamais foi concretizado.  

O registro começa com uma declaração passional para Diego: “Ninguém jamais saberá 

o quanto amo Diego. Não quero que nada possa feri-lo, que nada o perturbe ou lhe roube a 

energia de que necessita para viver”. A palavra “viver” é sublinhada para chamar a atenção 

para o que vem depois: “Vivir como a él se le de la gana”, ou seja, da forma que melhor lhe 
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pareça, “pintando, vendo, amando, comendo, dormindo, sentindo-se só, sentindo-se 

acompanhado – mas não gostaria nunca de vê-lo triste”. 

 

Figura 15 – Lâmina 57 

Nadie sabrá jamás cómo quiero  

a Diego. No quiero que nada  

lo hiera, que nada lo moleste  

y le quite energía que él nece- 

sita para vivir. 

Vivir como a él le dé 

 la gana. Pintar, ver, 

amar, comer, dormir, sen- 

tirse solo, sentirse acompa- 

ñado, pero nunca quisie- 

ra que estuviera triste.  

si yo tuviera salud  

quisiera dársela toda 

si yo tuviera juventud  

toda la podría tomar.  

No soy solamente tu  

- madre -  

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 

 

 

O registro continua com Frida relembrando seus problemas físicos: “se eu tivesse 

saúde, gostaria de dar-lhe toda, se eu tivesse juventude ele poderia levá-la por inteiro. Eu não 

sou apenas sua mãe [...] sou ele desde as mais primitivas... e as mais antigas células”. A 

passagem manifesta a frustração que Frida sentia por não se considerar a companheira ideal 

para Rivera. Ela não se via apenas como a sua mãe, mas como o próprio Diego, revelando sua 

obsessão por ele.  



80 

 

Figura 16 – Lâminas 58 e 59 

  
  

soy el embrión, el 

germen, la primera 

célula que = en poten 

cia = lo engendró 

Soy él desde las  

más primitivas… y 

Las más antiguas  

células, que con  

el “tiempo” se vol- 

vieron él.  

 

¿qué dicen los “cien 

tíficos de esto? 

 

xxxxxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxx  

xxx xxxxxxxx, xxxxxxx  

xxx xxxxxxxx xxxxxxx  

= sentido =  

afortunadamente, 

las palabras se fueron ha- 

ciendo ----------, 

¿Quien les dió “verdad” absoluta? 

Nada hay absoluto 

Todo se cambia, todo 

se mueve, todo revo- 

luciona – todo 

vuela y se va. 

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 

 

Há uma observação na passagem. No final da lâmina 57, ela usa “tu”, o possessivo em 

espanhol que se usa em uma conversa direta entre dois interlocutores. Frida não escreve sobre 

Diego, mas para ele. Explica que não é apenas a tua mãe, mas se constrói com ele e por ele. 

Depois volta a escrever, não mais sobre, mas para o esposo. 
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Na lâmina 60 (Fig. 17), encontra-se umas das passagens sobre Diego mais conhecidas 

do diário. Diego é princípio, universo e unidade.  

 

Figura 17 – Lâminas 60 e 61 

  
  

Diego principio 

Diego constructor 

Diego mi niño 

Diego pintor 

Diego mi amante 

Diego mi esposo 

Diego mi amigo 

Diego mi madre 

Diego mi padre 

Diego mi hijo 

Diego = Yo = 

Diego Universo. 

Diversidad em la unidad. 

Porque le llamo mi Diego? 

Nunca fué ni será mio. 

Es de él mismo. 

________ 

________ 

 

corriendo 

a todo dar... 

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 

 

Dos 12 significados que Frida dá a Diego, alguns parecem aportar valores distintos. 

Nos dois primeiros, parece não existir uma relação completamente fechada entre os dois 

pintores. Diego é princípio e construtor. Rivera foi um dos grandes nomes do movimento 
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muralista13 mexicano. Considerado o pintor que mais expressou a ideologia marxista, Diego 

Rivera dedicou-se tão fortemente a essa incumbência que, graças aos murais que pintava, o 

ensino da História no México precisou ser alterado. Retratava em suas obras, principalmente, 

a opressão que sofreram os povos originários com a chegada do homem europeu.  

Frida tinha consciência de importância dele como pintor. Talvez por isso a referência 

que faz à Rivera não esteja acompanhada do possessivo que restringe seu significado. Para 

além de sua relação com Frida, Diego era pintor e construtor. 

As próximas referências, entretanto, já possuem a marcação do possessivo “mi”, que 

não apenas acompanha os substantivos que se seguem, como está sublinhado junto com eles, 

reforçando visualmente a marcação que Frida quer dar ao enunciado. Diego é pai, mãe, filho, 

amante, esposo, amigo e, em todos esses papéis, Frida se esforça para apresentar a 

importância de cada um deles para si mesma. Ela sentencia em resumo: “Diego é igual a 

mim”. 

A progressão discursiva é interrompida na página seguinte com a pergunta:  

 
“Por que o chamo de meu Diego?” 

 

Ela mesma sabia a resposta: 

  

Nunca foi nem será meu. 

Ele pertence a si mesmo. 

 

 

5.5 Nada é negro: a espera do fim 

 

Há uma razão de pensarmos esta última subseção junto com as categorias anteriores. 

Apesar de não ser uma passagem em que Frida enxergue a si mesma em relação com o outro, 

existe uma particularidade interessante nessas páginas.  

 

 

 

 

 

                                                           
13 O projeto de resgate da nacionalidade no México dos anos 1920, momento em que se inicia o muralismo 

mexicano, é produto de um fenômeno complexo, rico em contradições, onde se misturam a história das ideias, 

períodos históricos distintos e diversas ações em relação à cultura [...] O muralismo mexicano é uma resposta de 

uma sociedade que não era plenamente capitalista à esse projeto de modernização (EDER, 1990, p. 118-120). 



83 

 

Figura 18 – Lâminas 157 e 160 

  
Lâmina 157 Lâmina 160 

Fonte: Diário de Frida Kahlo, 2012 

 

Leujane (2008), quando estava estudando as fases da vida de um diário, chegou à 

questão: o que é o seu fim? Se o começo é por vezes destacado (na riqueza da forma, nos 

dados informados etc.), o fim de um diário, o fim do nosso ato, não é um acontecimento tão 

simples. Para o autor, ele pode ser apenas interrompido, pode ser destruído, pode ser feito 

uma releitura, ou publicado – transformação que pressupõe alguma forma de encerramento. 

Mas como empreender essa morte da escrita? 

Esse término não é previsto no texto. Leujane (2008, p. 321) elenca três dimensões 

para esse final: (1) o fim como horizonte de expectativa; (2) do ponto de vista da finalidade 

possível para o diário; e (3) o fim como realidade quando o diário é confrontado com a morte 

do seu autor. 

Sobre o primeiro ponto, o diário pode ser virtualmente interminável, pois sempre 

haverá um tempo vivido posterior à escrita e que pode ser narrado. Do ponto de vista da 

finalidade do diário, trata-se da expressão, da reflexão, da memória e do prazer de escrever. O 

fim do diário pode vir, por exemplo, quando o problema foi resolvido e já não se faz 
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necessário desabafar, ou já não é preciso construir para si uma memória de papel com 

arquivos do vivido. Se o diário surgiu com uma finalidade, o fim de um diário é uma questão 

menor.  

O terceiro ponto une-se ao fim da vida real. Escrevemos enquanto estamos vivos. A 

morte impede a continuação de um diário. Ela pode também escrever nele. A seguir, 

transcrevemos em português as duas últimas lâminas do diário de Frida 

 
Ontem sete de maio de 1953  

 

Caí no piso de pedras e uma agulha entrou em minha nádega (magra como 

de cão). Imediatamente uma ambulância me trouxe para o hospital. Sofrendo 

dores enormes e gritando no percurso entre minha casa e o Hospital Inglês – 

fizeram-me uma radiografia – várias, localizaram a agulha e nos próximos 

dias vão retirá-la com um imã.  

 

Obrigada Diego amor de toda a minha vida  

Obrigada aos médicos Farill – Glusker – Párres e ao Doutor Enrique 

Palomera Sanche Palomera Obrigada às enfermeiras aos padioleiros aos 

esforçados atendentes do Hospital Inglês – Obrigado ao Dr. Vargas a 

Navarro ao Dr. Polo e à minha força de vontade.  

 

________________________ 

 

Espero alegremente a saída – e espero nunca mais voltar – FRIDA 

 

Ao final de sua vida, Frida já não tinha mais controle físico nem mental. Na passagem, 

ela relata um acidente sofrido quando estava confinada na cama e tentou buscar algo fora 

dela. Como não gostava de pedir ajuda, se levantou sozinha e produziu-se o incidente (“Caí 

no piso de pedras e uma agulha entrou em minha nádega”). Segundo Herrera (2000, p. 307), 

Frida sofria de dores terríveis que a afastavam de Diego. “O sofrimento de Rivera por ver 

Frida sofrendo afastou-o dela. Era comum que ele ficasse dias a fio sem voltar para casa, 

ocasiões em que Frida se sentia solitária, raivosa e desesperada.” 

Os excessos emocionais de Frida estavam intimamente ligados à sua dependência cada 

vez maior das drogas, que ela recebia por vias legais com permissão de uma secretaria do 

governo. Contudo, com sua necessidade indo muito além do que ela podia comprar, recorria a 

Diego, para consegui-las. Sua situação se tornava cada vez mais complicada. Diego tentou 

diminuir o vício da esposa, substituindo os remédios por álcool. Sem abrir mão das drogas, 

Frida passou a beber dois litros de conhaque por dia. 

No fim de junho de 1954, a saúde de Frida pareceu dar sinais de melhoras. Ela nutria 

planos de maternidade (queria adotar uma criança), de viajar e fazia planos para o futuro. Em 

dois de julho daquele ano, desobedecendo a ordens médicas, saiu da cama para participar de 
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uma manifestação comunista. O dia estava frio e úmido. O resultado dessa ida ao protesto foi 

o agravamento de uma pneumonia, e, novamente desobedecendo ordens médicas, saiu da 

cama e tomou um banho, o que fez com que ficasse gravemente doente. 

No registro das lâminas 157 e 160 (Fig. 18) Frida, em tom de despedida, agradece 

àqueles que participaram ativamente de sua vida. A seu amor, Diego; aos médicos, 

enfermeiras e funcionários do hospital inglês, onde esteve internada várias vezes; e a si 

mesma pela força de vontade em seguir por tanto tempo. 

Misteriosa, criadora de sua vida, Frida lança as últimas palavras e desenhos do seu 

diário entintado. “Espero alegremente a saída – e espero nunca mais voltar – FRIDA”. 

Para Herrera (2000, p 312), “essas palavras e seus derradeiros desenhos sugerem que 

Frida cometeu suicídio, embora oficialmente sua certidão de óbito registre embolia pulmonar 

como a causa da sua morte em 13 de julho de 1954, uma terça-feira”. É certo que Frida já 

havia tentado tirar a própria vida outras vezes, e sua morte não exclui essa possibilidade. Mas 

Rivera, ao lançar uma versão para a morte da esposa, diz que na noite anterior ao seu 

falecimento, Frida estava debilitada pela pneumonia, afastando a possibilidade de suicídio, 

buscando manter a imagem de Frida como indomável em sua batalha pela vida.  
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6 MUNDOS ENTINTADOS 

  

 

¿Quien diria que las manchas  

viven y ayudan a vivir?  

Tinta, sangre, olor. 

no sé qué tinta usaría, 

 que quiere dejar su huella 

en tal forma. Respeto su 

instancia y haré lo cuanto 

pueda para huir de 

mi mundo 

 

mundos entintados - tierra  

libre y mia. soles lejanos  

que me llaman porque  

formo parte de su núcleo. 

Tonterias. ¿Qué haría yo  

sin lo absurdo y lo fugáz? 

 

1953 entiendo ya hace muchos años 

la dialectica materialista.  
 

 

“Quem diria que as manchas vivem e ajudam a viver?”, Frida se pergunta em uma das 

suas anotações do diário que trazemos como epígrafe final. Para conhecer o universo de Frida, 

é necessário se debruçar sobre suas cores, sobre suas tintas. É com elas que (re)cria seu 

mundo e a si própria. 

Em “O autor e a personagem na atividade estética”, Bakhtin (2011) fala da 

necessidade da exterioridade no ato criador. Na escrita diarista, próxima da ideia da 

autobiografia, essa visão poderia ser questionada visto que, aparentemente, autor-criador e o 

herói coincidem. Mas, segundo o olhar bakhtiniano, esse tipo de escrita não é apenas um mero 

discurso direto do autor sobre si mesmo. Assim, o diário revela apenas algumas partes de sua 

vida, mas jamais em sua totalidade. Para escrever sobre si mesmo, Frida precisou posicionar-

se axiologicamente sobre sua própria vida.  

Para tanto, é necessário ver-se de fora, com um excedente de visão. Diz Bakhtin 

(2000, p. 156): “Não sou eu quem vê o mundo do interior de meu olhar, mas me vejo a mim 

mesmo com os olhos do mundo, com os olhos alheios; estou possuído pelo outro. [...] No meu 

olhar estão os olhos do outro”. Na vida, somos sujeitos inacabados: nenhum reflexo sobre 

mim poderá concluir-me integralmente, pois minha palavra sobre mim mesmo não pode ser a 

última, a que me conclui. 
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No diário de Frida, não há um acabamento do sujeito, não há conclusões sobre 

nenhum dos temas de sua vida. Percebemos, nas análises, que os temas são recorrentes e não 

se fecham em um único enunciado. Em lâminas que selecionamos sobre sua relação com o 

corpo, vemos o posicionamento artístico, a relação com Diego, a imagem de mulher política, 

por exemplo. É pelo cruzamento do olhar de Frida sobre si mesma e o dos outros sobre ela 

que a imagem se de si se constrói. “Tinta, sangue, cheiro. Não sei que tinta usar qual delas 

gostaria de deixar desse modo o seu vestígio. Respeito-lhes a vontade e farei tudo o que puder 

para escapar do meu próprio mundo”, diz na epígrafe.  

No que se refere ao enunciado concreto, é possível entender que o acabamento estético 

dado ao diário se dá ao colocar-se como outra de si mesma, passando pelo pressuposto 

bakhtiniano da alteridade e exotopia, em que eu preciso desse outro para me constituir. Para 

entender os registros que sinaliza em sua escrita diarista, é necessário situá-los sócio-

historicamente, em relação dialógica com outros textos e obras.  

Considerando as características dos enunciados e as relações dialógicas que se 

estabelecem também entre o verbal e o não verbal, foi possível perceber como Frida 

construiu-se como personagem, como célula de um movimento político, como pintora de si 

mesma, como esposa e mãe de seu marido, pelo olhar do outro construído através do diálogo 

em seus mundos cobertos de tinta.  
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ANEXOS 

 

Anexo A – Tradução da lâmina 15 

 

 

Experimentarei os lápis 

apontados para o ponto infinito 

que olha sempre 

para a frente: 

O verde – tépida e boa luz 

Magenta – asteca, velha TLAPALI 

sangue de atum, o mais 

vivo e mais antigo 

cor de pimentão, de folha que se 

torna terra loucura enfermidade 

medo parte do sol e da alegria 

eletricidade e pureza amor, 

nada é negro – realmente nada 

folhas, tristeza, ciência, Alemanha 

toda desta cor 

mais loucura e mistério 

todos os fantasmas vestem 

roupas desta cor, ou 

pelo menos a roupa sob a roupa 

cor de anúncios ruins 

e de negócios bons. 

distância. E a ternura 

também pode ser deste azul 

Sangue? Quem sabe, pode ser! 
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Anexo B – Tradução da lâmina 73 

 

 

 

1942 

Agosto 

 

O céu 

A terra 

Eu 

E Diego 
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Anexo C – Traduções das lâminas 103 a 107 

 

 

4 de novembro de 1952 

Hoje estou mais bem-acompanhada do que 

já estive durante (sozinha 23 anos). Sou 

uma pessoa sou comunista, 

Sei 

li metodicamente 

que as origens básicas ligam-se 

às raízes antigas. 

Li a História do meu país 

e a de quase todos os povos. Conheço 

suas lutas de classe e 

seus conflitos econômicos. 

Compreendo claramente 

o materialismo dialético de 

Marx, Engels, Lênin, Stálin 

e Mao Tsé. Eu os amo 

por serem os pilares do novo mundo 

comunista. Desde que Trotski chegou 

ao México compreendi 

o seu erro. Jamais fui 

trotskista. Mas naquela época 

1940 – minha única aliança era com 

 

 

Diego (pessoalmente) 

Fervor político. Mas 

devo levar em conta que vivi 

doente desde os 

6 anos de idade 

e que realmente por breves períodos 

de minha vida eu gozei 

verdadeiramente de boa SAÚDE e por 

isso não fui útil ao Partido. Agora em 

1953. Depois de 22 cirurgias me sinto 

melhor e poderei de vez em quando 

ajudar meu Partido Comunista. Já que 

não sou uma operária, já que sou 
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uma artesã – e aliada 

incondicional do 

movimento revolucionário 

comunista. 

Pela primeira vez na 

vida minha pintura 

se propõe a auxiliar a 

linha traçada pelo 

Partido. REALISMO 

REVOLUCIONÁRIO.  

Tudo antes era apenas 

minhas primeiras experiências –  

Sou apenas uma 

célula do complexo mecanismo 

revolucionário dos povos 

pela paz das 

novas nações. soviéticos –  

 

 

 

 

 

 

 

 

chineses – tcheco- 

eslovacos – poloneses – ligados 

a mim pelo próprio sangue. E ao 

indígena do México. 

Entre essas grandes 

multidões de povos asiáticos 

sempre encontrarei 

os rostos dos meus mexicanos – belos 

de pele escura e  

ilimitada elegân- 

cia. Também já estarão 

livre os negros, tão formosos e 

tão valentes. (no momento mexicanos 

e negros estão subjulgados 
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pelos países capitalistas 

sobretudo a América 

do Norte – E.U. – e 

a Inglaterra). xxxxxxxx 

 

 ---------------- 

 

Três maravilhosas 

camaradas entraram 

em minha vida –  

Elena Vazquez Gómez 

Teresa Proenza e 

Judy (na verdade  

a última foi minha 

enfermeira) As outras duas são 

realmente assombrosas 

por sua inteligência 

e sensibilidade na 

causa revolucionária, 

além do mais as três se 

esforçaram para que minha 

saúde melhorasse. São muito 

amigas de Diego e 

grandes amigas minhas. 
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Anexo D – Traduções das lâminas 111 e 114 

 

Caminhante  

bailarina 

saudável PAZ 

Revolucionária 

Inteligente 

 

VIVA STÁLIN 

VIVA DIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engels  

Marx 

 Lênin 

Stálin 

- Mao – 
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Anexo E – Traduções das lâminas 139 a 143 

 

Julho de 1953. 

Cuernavaca 

Pontos de apoio 

Em todo o meu corpo 

Existe apenas um, e eu quero dois. 

Para que eu tenha os dois 

terão de me cortar um 

O um que não tenho 

é o que tenho de ser 

para poder caminhar 

o outro já deve estar morto! 

Para mim, as asas são 

supérfluas. 

Mesmo que as cortem 

eu voarei!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIERNONYMUS Bosch 

 

Morreu em HERTOGENBOSCH 

no ano de 1516 

HIERONYMUS Aquen 

aliás BOSCH 

pintor maravilhoso 

nasceu provavelmente em Aachen. 

 

Muito me perturba o fato de que 

quase nada se saiba sobre 

esse homem de gênio 

fantástico. Quase um século 

depois (menos) existiu o 

magnífico BREUGEL, O 

VELHO, meu amado. 
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apoio número 1 apoio número 2 

A pomba enganou-se. 

Enganou-se ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em vez de ir para o Norte foi para o Sul 

Enganou-se .... 

Pensou que o trigo era 

água. 

Enganou-se ...... 
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Agosto de 1953 

Não há dúvida de que vão 

me amputar a perna 

direita. Detalhes sei poucos 

mas as opiniões são muito 

sérias. Dr. Luis Méndes 

e o Dr. Juan Farill. 

 

_______________ 

Estou preocupada, muito, 

mas ao mesmo tempo sinto 

que será uma libertação. 

Tomara que podendo caminhar 

eu possa dar a Diego 

toda a energia que me resta. 

tudo para Diego. 
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Anexo F – Tradução da lâmina 8 

 

Diego. 

É uma verdade, bem grande, que eu 

não queria falar, nem dormir 

nem ouvir, nem querer. 

Sentir-me encerrada, sem medo 

de sangue, sem tempo nem magia, 

dentro do teu próprio medo, 

e dentro da tua grande angústia, 

e mesmo no ruído de teu coração. 

Toda essa loucura, se a ti perguntasse, 

sei que seria, para o teu silêncio, 

pura confusão. 

Peço-te violência, na desrazão, 

e tu me dás a graça, tua luz e  

calor. 

Gostaria de pintar-te, mas não há cores, 

por haver tantas, em minha 

confissão, a forma concreta 

do meu grande amor. 

   F. 

Hoje Diego me beijou. 

Cada momento, ele é meu filho, 

meu filho nascido a cada instante, 

a cada dia, de mim mesma. 
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Anexo G – Traduções das lâminas 56 a 61 

 

Ninguém jamais saberá o quanto amo 

Diego. Não quero que nada possa 

feri-lo, que nada o perturbe 

ou lhe roube a energia de que necessita 

para viver –  

Viver como quiser. 

Pintando, vendo, 

amando, comendo, dormindo, 

sentindo-se só, sentindo-se 

acompanhado – mas não gostaria nunca de 

de vê-lo triste. 

e se eu tivesse saúde 

gostaria de dar-lhe toda 

se eu tivesse juventude 

ele poderia levá-la por inteiro 

eu não sou apenas sua 

- mãe – 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou o embrião, o germe, 

a primeira célula 

de que = poten- 

cialmente = ele foi engendrado... 

Sou ele desde as 

mais primitivas... 

e as mais antigas 

células, que com 

o tempo se 

tornaram ele 

que dizem os cientis- 

tas disso? 
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xxxxxxxx xxxxxxx  

xxx xxxxxxxx, xxxxxxx  

xxx xxxxxxxx xxxxxxx  

= sentido = 

felizmente, as palavras 

se foram for- 

mando ------- 

Quem lhes deu 

a “verdade” absoluta? 

nada é absoluto 

Tudo se transforma, 

tudo se move, tudo 

gira – tudo voa e vai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego começo 

Diego construtor 

Diego meu caminho 

Diego meu namorado 

Diego pintor 

Diego meu amante 

Diego “meu esposo” 

Diego meu amigo 

Diego minha mãe 

Diego meu pai 

Diego meu filho 

Diego = eu = 

Diego Universo 

Diversidade na unidade 
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Por que o chamo de meu Diego? 

Nunca foi nem será meu. 

Ele pertence a si mesmo. 

 

 

 ---------------- 

 

 ---------------- 

 

correndo 

a toda 
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Anexo H – Traduções das lâminas 157 e 160 

 

Ontem sete de maio 

de 1953 caí 

no piso de pedras 

e uma agulha entrou em 

minha nádega (magra como de 

cão). 

Imediatamente uma ambulância 

me trouxe para o hospital. 

Sofrendo dores enormes 

e gritando no percurso 

entre minha casa e o Hospital 

Inglês – fizeram-me uma 

radiografia – várias, 

localizaram a agulha e  

nos próximos dias vão retirá-la 

com um imã. 

Obrigada Diego 

amor de toda a minha vida 

Obrigada aos médicos 

 

 

 

 

 

 

Farill – Glusker – Párres 

e ao Doutor Enrique Palomera 

Sanche Palomera 

Obrigada às enfermeiras 

aos padioleiros 

aos esforçados atendentes 

do Hospital Inglês –  

Obrigado ao Dr. Vargas 

a Navarro ao Dr. Polo 

e à minha força 

de vontade. 

Espero alegremente 

a saída – e espero 

nunca mais voltar –  

FRIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 


