
 

Programação Projeto #BibliotecaIndica Campus Niterói 

05/07 a 11/07 
 

Confira as sugestões da Biblioteca Prof. Gilmar Luiz Novaes do campus Niterói dessa semana 

no #BibliotecaIndica! 

 

Você já ouviu falar de Frida Kahlo? Nascida em 06 de Julho de 1907 na casa de seus pais, 

mais conhecida como La Casa Azul (A Casa Azul) em Coyoacán, México, Magdalena Carmen 

Frida Kahlo y Calderón se tornou uma das pintoras mais conhecidas no mundo a partir de seus 

retratos, autorretratos e obras inspiradas na natureza e no México. 

Com seis anos, Frida contraiu poliomielite, a primeira de uma série de doenças, acidentes, 

lesões e operações que sofreu ao longo da vida. A poliomielite deixou uma lesão no seu pé direito, 

pelo que ganhou o apelido de Frida pata de palo (ou seja, Frida perna de pau). Passou a usar 

calças, depois longas e exóticas saias, que se tornaram uma de suas marcas pessoais. Ao 

contrário de muitos artistas, Kahlo não começou a pintar cedo. Embora o seu pai tivesse a pintura 

como um passatempo, Frida não estava particularmente interessada na arte como uma carreira. 

Em 17 de setembro de 1925, Frida sofre um grave acidente. 

Um ônibus, no qual viajava, chocou-se com um trem. O para-

choque de um dos veículos perfurou-lhe as costas, causando 

uma fratura pélvica e hemorragia. Frida ficou muitos meses 

entre a vida e a morte no hospital, teve que operar diversas 

partes e reconstruir por inteiro seu corpo, que estava todo 

perfurado. Tal acidente obrigou-a a usar coletes ortopédicos de 

diversos materiais, e ela chegou a pintar alguns deles (como o 

colete de gesso da tela intitulada A Coluna Partida). Durante a 

sua longa convalescença, começou a pintar, usando a caixa de 

tintas de seu pai e um cavalete adaptado à cama.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poliomielite
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%94nibus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para-choque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para-choque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pelve
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hemorragia


Em 1928, conheceu o muralista Diego 
Rivera, com quem se casa no ano seguinte 
aos 22 anos. Sob a influência da obra do 
marido, adotou o emprego de zonas de cor 
amplas e simples, num estilo 
propositadamente reconhecido como 
ingênuo. Procurou na sua arte afirmar a 
identidade nacional mexicana, por isso 
adotava com muita frequência temas 
do folclore e da arte popular do México. 
  

 
Inspirada na cultura popular do país, ela empregou um estilo de arte popular sobre 

questões de identidade, pós-colonialismo, gênero, classe e raça na sociedade mexicana. O 
trabalho de Kahlo permaneceu desconhecido até o final dos anos 1970, quando seu trabalho foi 
redescoberto por historiadores de arte e ativistas políticos. No início dos anos 1990 ela se tornou 
um ícone para Chicanos, o movimento feminista e o movimento LGBTQ. O trabalho de Kahlo 
tem sido celebrado internacionalmente como emblemático das tradições nacionais e indígenas 
mexicanas e pelas feministas, pelo que é visto como uma descrição intransigente da experiência 
e forma feminina.  

Em 13 de julho de 1954, Frida Kahlo, que havia contraído uma forte pneumonia, foi 
encontrada morta. A última anotação em seu diário diz "Espero que minha partida seja feliz, e 
espero nunca mais regressar - Frida". Seu corpo foi cremado, e suas cinzas encontram-se 
depositadas em uma urna em sua antiga casa, hoje Museo Frida Kahlo. 

Quem foi Frida Kahlo?  

Assista ao vídeo de Débora Aladim contando a história da pintora mexicana Frida Kahlo, 
gravado na casa dela na Cidade do México, a Casa Azul. 

Museo Frida Kahlo – La Casa Azul  

Localizada em Coyoacán, na Cidade do México, a 
Casa Azul foi transformada em museu em 1958, 
quatro anos após a morte da pintora. Hoje é um dos 
museus mais movimentados da capital mexicana. 
O Museo Frida Kahlo é o lugar onde objetos pessoais 
revelam o universo íntimo da artista latino-americana 
mais reconhecida em todo o mundo. Nesta casa 
estão algumas das suas obras mais importantes 
como Viva la Vida (1954), Frida e a cesariana (1931), 
Retrato de meu pai Wilhem Kahlo (1952), entre outros. 

As obras de Frida 

Mergulhe no universo de Frida Kahlo e conheça algumas das suas obras de arte mais 
importantes reunidas no Google Art & Culture e na Wikiart – Enciclopédia de Artes Visuais 
clicando aqui e aqui. 
 

Confira mais dicas acessando as redes sociais da Biblioteca do Campus Niterói! 

Instagram @bibliotecacp2niteroi 
Facebook @bpgln 

Twitter @bibliocp2nit 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cremado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Frida_Kahlo
https://www.youtube.com/watch?v=9NStWkXQ6rM
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