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O que faz com que eu experimente uma grande dor é possuir
um corpo. Se não tivesse corpo, que dor poderia

experimentar?
Lao Tsé

Essa interrogação de Lao Tsé (2010, p.189) sugere que o corpo não se basta a si

mesmo, exige referentes diversos.  Para ser de verdade,  tem que ver  seu reflexo em

algum  lugar,  tem  que  ouvir  seus  diferentes  ecos,  tem  que  atingir  seus  limites  e

comprovar que se move, tem que nomear e ser nomeado, tem que saber se imaginar,

tem saber ser desejado. Se o espelho é o referente mais primário e o desejo – o olhar o

do outro -, o mais complexo, como afirma Bakhtin (2003)

Contemplar a mim mesmo no espelho é um caso inteiramente específico de
visão da minha imagem externa. Tudo indica que neste caso vemos a nós
mesmos de forma imediata. Mas não é assim; permanecemos dentro de nós
mesmos e vemos apenas o nosso reflexo, que não pode tornar-se elemento
imediato  da  nossa  visão  e  vivenciamento do  mundo:  vemos  o reflexo  de
nossa imagem externa mas não a nós mesmos em nossa imagem externa; a
imagem  externa não nos envolve ao todo, estamos diante e não dentro do
espelho; o espelho só pode fornecer  o material  para a  auto-objetivação,  e
ademais um material não genuíno. De fato, nossa situação diante do espelho
sempre é meio falsa: como não dispomos de um enfoque de nós mesmos de
fora,  também  nesse  caso  nos  compenetramos  de  um  outro  possível  e
indefinido, com cuja ajuda tentamos encontrar uma posição axiológica em
relação  a nós mesmos;  também aqui  tentamos vivificar  e  enformar  a  nós
mesmos a partir  do outro.  Daí a expressão original e antinatural de nosso
rosto que vemos no espelho [e] que não temos na vida. (BAKHTIN, 2003,
p.30)

há entre ambos inúmeras maneiras pelas quais o corpo obtém notícia de si e

encontra sua razão e seu sentido. Nas habilidades de brincadeira e do trabalho ou nas

nimiedades do ócio; no esporte  e no espetáculo,  praticados ou apenas assistidos;  na

roupa e nos detalhes infinitos do cuidado pessoal; no que se come e no que se excreta;

nas reviravoltas do sexo; na coleção de fotos que o tempo vai juntando em uma caixa de

sapatos; na literatura e na filosofia, na psicanálise, no conhecimento científico, na arte.
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No corpo  doente,  no  corpo  torcido,  no  corpo  dilacerado,  a  paixão  se  torna

obsessão por necessidade, e não há repouso. Para compensar a perda da normalidade,

que se vive como dor,  incapacidade ou monstruosidade – ou a  tríade em diferentes

proporções -,  o corpo exagera nas  metáforas  e  nos  símbolos,  e  em seu desses pero

recorre a prescrições de todo tipo: médicas, religiosas, charlatãs, informais, seja o que

for que o ajude a se reinventar em desgraça. Falamos aqui não de qualquer corpo, mas

do corpo de uma mulher dilacerada pela de uma carnificina ideológica e cultural, mas

também amorosa. O corpo de Frida Kahlo demanda restituição constante desde muito

cedo.  Habitado  por  imaginação  superabundante  e  inteligência  viva,  recebe  golpes

drásticos que o marcam por toda vida, que o atassalham para sempre.

As coordenadas  são  muito  conhecidas:  nasceu em 1907 com espinha  bífida;

aparentemente,  poliomielite aos seis  anos de idade; politraumatismo por acidente de

trânsito aos dezoito,  com ferida penetrante na cavidade abdominal causada por uma

barra de  ferro e  fraturas  múltiplas  no cotovelo,  coluna vertebral,  pélvis,  perna  e  pé

direito; três abortos (um espontâneo, dois cirúrgicos); alcoolismo, tabagismo, anorexia e

uma morte, aos 47 anos (1954), sob suspeita de suicídio. E a dor, evidentemente, as

dores de Frida, em idas e vindas, emergem no centro de sua criação artística. O espaço

mais visível no qual Frida elabora e reelabora as fraturas de seu corpo é, claramente, sua

pintura, que pode ser descrita por inteiro como um grande autorretrato, um autorretrato

total múltiplo, desaforado; ali na tela estão, de maneira destacada: a coluna quebrada, a

cama de hospital, a pélvis, o gesso e as faixas, as agulhas, o colete de aço, as úlceras

tróficas... Mas há também outros espaços nos quais Frida pratica a recomposição de seu

corpo  enquanto  a  pintura  converge:  o  espaço  de  uma  sexualidade  inquieta  e  nada

convencional, o espaço do diário epistolar, e, em especial, o espaço da consulta médica,

assim como, o espaço da cultura mexicana.

Dessa  forma,  voltemo-nos  para  o  corpo  de  Frida  destacado  em  suas  cartas

pessoais como lugar de escuta e de propagação de sua temática que era ela mesma.

Olhamos para a pintora autorretratada, só que dessa vez pela modalidade verbal dos

registros pessoais. Assim, nos deteremos, para esse momento, a ver esse corpo como

vitrine de propagação da cultura mexicana e de uma  ética responsiva e ativa  (2003),

pois a artista tencionava carregar sempre suas vestimentas regionais para demarcar o

lugar de origem e suas influências  que extrapolavam e respingavam em suas telas, em

suas relações interpessoais e até mesmo em seus escritos mais poéticos. Desta feita,

enxergamos  cada  carta  analisada  como  um  enunciado na  perspectiva  da  Análise



Dialógica dos Discursos (ADD) – concepção bakhtiniana- que ancora nossas discussões

teóricas a respeito do  gênero discursivo  carta pessoal, olhar exotópico e excedente de

visão,  dialogismo  e  posicionamentos  axiológicos (Bakhtin,  2003).  Ainda  sobre  as

postulações teóricas de Bakhtin e seu círculo recorremos aqui ao acabamento estético

(Bakhtin, 2003) que daremos a Frida enquanto “autor-criador” (Bakhtin, 2003) desses

“elos na cadeia de sentidos” a quem, anteriormente, chamamos de enunciados (cartas

pessoais). 

No tocante à construção da imagem valorada Bakhtin coloca que:  “A relação do

autor com o representado sempre faz parte da composição da imagem. A relação do

autor é um elemento constitutivo da imagem. Essa relação é sumamente complexa.”

(BAKHTIN, 2003, p.321).  Ainda, ao discutir  sobre a visão que excede a do autor-

criador e até mesmo, como é o caso das cartas de Frida, a visão dele sobre si mesmo o

filósofo da linguagem pontua: 

De  fato,  só  no  outro  indivíduo  me  é  dado  experimentar  de  forma  viva,
estética  (e  eticamente),  convincente  a  finitude  humana,  a  materialidade
empírica limitada. O outro me é todo dado no mundo exterior a mim como
elemento  deste,  inteiramente  limitado  em  termos  espaciais;  em  cada
momento dado eu vivencio nitidamente todos os limites dele, abranjo-o por
inteiro com o olhar e posso abarcá-lo todo como tato; vejo a linha que lhe
contorna a cabeça sobre o fundo do mundo; o outro está todo estendido e
esgotado no mundo exterior a mim como um objeto entre outros objetos, sem
lhe ultrapassar em nada os limites, sem lhe violar a unidade plástico-pictural
visível e tátil. (BAKHTIN, 2003, p.34).

Por conseguinte, nos colocamos no lugar desse outro que dialoga, agora, com a

cultura mexicana e com um ícone que a representa de forma axiológica. Essa imagem

vai se revelando nos relatos que a pintora escreve aos seus médicos para contar-lhes

sobre  suas  sagas  dolorosas  em busca de uma melhor  posição  para  dormir,  em uma

procura incansável por uma forma segura de ser mãe e, até mesmo, em questões sobre

suas cirurgias abortivas; a artista, também, faz alusão a essa alma cultural mexicana

quando conta a seus amigos sobre passagem cômicas que a cercavam o tempo todo (isso

quando Frida morou nos Estados Unidos) e as pessoas ficavam comentando sobre suas

vestes, típicas das índias mexicanas.

No que tange o âmbito cultural de nosso trabalho, trazemos para dialogar, com o

pensamento do círculo de Bakhtin, estudiosos da pós-modernidade transcultural como

Baumam (2000)  e  Canclini  (2008).  Sinteticamente,  diríamos  que  nosso  pensamento

sobre  as  questões  culturais  que  cercavam  a  pintora  mexicana  podem  estar,  aqui,



ancoradas em princípios teóricos e metodológicos que orientam nossa compreensão da

natureza  fluida  e  contingente  das  relações  sociais  humanas  materializadas

semioticamente e circulantes no mundo da vida, no mundo de hoje, captando as nuances

de uma interculturalidade que não é ingênua, muito pelo contrário, ela é implicada nos

confrontos, nas trocas, no entrelaçamento de posicionamento.

Por fim, consideramos a autora um ser constitutivamente dialógico, construída

nas  relações  humanas  onde  a  linguagem  tem  um  papel  central  e  através  dela  se

estabelecem, também, algumas relações de poder. Tudo isso nesse espaço-tempo, em

que ela, enquanto criadora e eticamente responsiva, constrói imagens de si mesma. É

seguindo as pistas estilísticas, demarcadas na materialidade linguística, que tentaremos

dar formas e cores as imagens socioestilísticas do universo kahliano. 
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