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“No meu corpo inteiro só existe um; e eu quero 

dois. Para haver dois eles precisam cortar um. É 

esse um que eu não tenho que eu preciso ter pra 

conseguir andar, o outro já estará morto! Pra 

mim, asas bastam. Que eles cortem, e eu voarei!” 

 

Frida Kahlo  
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RESUMO 

 

Este Trabalho Final de Graduação se propõe a analisar os métodos e técnicas de 

pesquisa e entrevista utilizados pela autora Hayden Herrera no livro “Frida – a 

biografia”, utilizando também o viés dos conceitos de biografia e jornalismo literário, e 

assim, observar a construção da personagem Frida na obra. Para isso, empregou-se a 

análise de conteúdo, e com isso foi possível dividir as análises em quatro categorias que 

são fases da vida de Frida Kahlo que aparecem no livro. Unido a análise de conteúdo 

empregamos o estudo de caso para aprofundar as análises, caracterizando os trechos da 

obra em técnica de apuração utilizada, e características do jornalismo literário e de 

biografia. Somado a estes dois métodos, buscamos na pesquisa bibliográfica o suporte 

para o referencial teórico deste trabalho. Através desses métodos e técnicas obtemos o 

resultado de que foi indispensável o uso de pesquisas bibliográficas e documentais e 

entrevistas para a criação da personagem no texto, pois elas se complementam. 

Enquanto documentos e livros servem de suporte para fatos, datas e outros 

acontecimentos, as entrevistas revelam detalhes da intimidade da biografada que 

enriquecem os detalhes da produção. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Literário, Biografia, Entrevista, Pesquisa, Frida Kahlo. 
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1. INTRODUÇÃO         

 

 A pesquisa que apresentaremos surgiu durante a disciplina de Jornalismo 

Literário, no segundo semestre de 2017. O trabalho final desta disciplina exigia que 

todos os alunos lessem alguma obra relacionada aos subgêneros do Jornalismo 

Literário. A escolha da pesquisadora, então aluna, foi uma biografia que estava parada 

em sua estante, e com este trabalho ela viu a oportunidade de lê-la. 

 O encanto pela obra surgiu nas primeiras páginas do prefácio. Existem muitas 

histórias que fazem parte da lenda de Frida Kahlo, mas descobrir coisas reais sobre a 

vida desta pintora mexicana deixou a futura pesquisadora fascinada. Com o trabalho 

final do curso se aproximando, ela decidiu que faria algo relacionado à obra e, assim, 

surgiu o tema desta pesquisa. 

 Em conversa com o professor da disciplina, que por fim tornou-se orientador 

desta pesquisa, nasceu a ideia das múltiplas faces de Frida, pois as histórias que a 

biografia apresenta, remetem a diversas fases da vida de Kahlo. Fases de sofrimento, 

alegria, dor, arte e força. Para apresentar essas múltiplas faces, problematizamos o tema 

com detalhes da apuração, das técnicas de pesquisa e entrevista que a autora Hayden 

Herrera se apropriou para fazer nascer o livro. 

 De maneira mais específica, este trabalho irá destacar as técnicas de apuração 

presentes no texto, observará a construção das diferentes faces da pintora e também irá 

avaliar a multiplicidade de elementos que compõem a vida da biografada.  

Para tanto, pesquisamos se no meio acadêmico existiam pesquisas referentes a 

Frida, especificamente na área da comunicação, para elaborarmos o estado da arte deste 

trabalho. Encontramos alguns trabalhos que tratam de Frida Kahlo, e um deles foi uma 

pesquisa elaborada para um curso de pós-graduação. O trabalho foi produzido por Ana 

Maria Alves de Souza e estuda a autobiografia de Frida em suas telas e como os 

biógrafos utilizam deste material para produzir suas narrativas. O trabalho foi produzido 

em 2011 na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de Pós-graduação em 

Literatura. 

Outra pesquisa veio da Universidade de Brasília, do Departamento de Artes 

Visuais e Instituto de Artes, realizada no ano de 2016. A pesquisa foi feita por Brígida 

Duarte de Oliveira Medeiros, e aborda a representação das obras da pintora 
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relacionando com a arte e a vida, ou seja, se cada quadro representa alguma fase ou 

momento de sua vida como é relatado na maioria das pesquisas acerca das obras. 

A tese de Paulo Cesar Fachin, da Universidade Federal do Oeste do Paraná, 

estuda o Diário de Frida Kahlo. Fachin busca “a imbricação do elemento autobiográfico 

e da consciência do feminino, da alteridade e da cultura popular mexicana” (2017, p. 

11) baseado no Diário de Frida, escrito por ela nos seus últimos dez anos de vida.  

Sendo assim, foi possível notar que, até o momento, não existem estudos 

baseados na obra de Hayden Herrera, o que faz deste trabalho algo relevante na área da 

comunicação, não só pelo fato de estudar uma pintora importante do século XX, mas 

por analisá-la pelo viés da biografia e, por conseguinte, do JL1 . 

A partir daí, iniciamos as pesquisas para construção do referencial teórico, que 

foi dividido em três subitens. Um deles trata de JL, em que buscamos referências como 

Felipe Pena, com a estrela de sete pontas que especifica as características mais 

importantes do JL e a importância de cada uma para enriquecer o texto, além de 

reflexões de Alex Galeno. 

Outro subitem aborda biografia, subgênero em que enquadramos nosso objeto de 

estudo no JL. Além de Pena, buscamos referências com Sergio Vilas Boas, que através 

de exemplos de algumas biografias brasileiras relata como se dá o processo de produção 

de uma biografia e também da influência do biógrafo na construção do personagem no 

texto. 

O terceiro e último subitem deste capítulo trata das técnicas de pesquisa e 

entrevista, os meios que a autora utilizou para produção textual do livro. Por conta das 

referências bibliográficas e notas específicas contidas na própria obra, foi possível 

descobrir os principais meios que a autora se apropriou para tanto. Neste subitem 

buscamos referências nos autores Nilson Lage, Cremilda Medina e também Antônio 

Carlos Gil.  

Selecionamos dois objetos de estudo na pesquisa para que fosse possível analisar 

através dos três objetivos específicos. Os objetos são a biografia e também Frida como 

personagem. Para isso, escolhemos como método de análise o estudo de caso com a 

análise de conteúdo, assim conseguimos dividir categorias de análise para produzir a 

leitura analítico-descritiva. 

                                                           
1 Sigla que será utilizada para Jornalismo Literário; 
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As análises foram divididas em quatro categorias que acreditamos que sejam as 

que mais se destacam na vida de Frida conforme a biografia. Dividimos em Frida e a 

família, Frida e as modificações do corpo, Frida esposa e amante e por fim Frida artista. 

As categorias apresentam trechos de destaque do livro, a fonte da informação de 

Herrera, tais como entrevista, pesquisa bibliográfica ou documental, comentários e 

também ilustrações das obras de Frida Kahlo que se relacionam com o dado momento. 

Ao final das análises, temos as considerações finais e as referências bibliográficas que 

deram suporte a este trabalho. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Elencamos aqui conceitos e autores que dão suporte teórico ao nosso trabalho. 

 

2.1 JORNALISMO LITERÁRIO 

  

Um gênero que alavanca técnicas do jornalismo tradicional. O JL une recursos 

de gêneros jornalísticos distintos e os transforma em crônicas, biografias, livros-

reportagens, entre outras publicações. Como resume Alex Galeno “dois gêneros 

separados pela mesma língua” (2005, p. 133). Na intenção de distanciar-se da 

linguagem objetiva, o JL permite que o jornalista busque um novo contexto para a 

produção. Troca o lead2 por uma abertura criativa e aprofundada sobre determinado 

assunto, além de conter riqueza de detalhes. Características como essas citadas fazem 

parte da “estrela de sete pontas”, nome dado por Felipe Pena (2006, p.13) ao conjunto 

de itens encontrados em um texto jornalístico do gênero literário. 

Na melodia destas características, unindo Jornalismo e Literatura, Pena define o 

JL “como linguagem musical de transformação expressiva e informacional. Ao juntar os 

elementos presentes em dois gêneros diferentes, transformo-os permanentemente em 

seus domínios específicos” (2006, p.21). 

A primeira característica da estrela de sete pontas é a potencialização dos 

recursos do jornalismo. Ele indica que no JL, as práticas tradicionais do jornalismo não 

são deixadas de lado, elas apenas são desenvolvidas de modo a transformar novas 

estratégias. Pena ressalta que “os velhos e bons princípios da redação continuam 

extremamente importantes, como, por exemplo, a apuração rigorosa, a observação 

atenta, a abordagem ética e a capacidade de se expressar claramente, entre outras 

coisas” (PENA, 2006, p.14). Em outras palavras, permite a imersão do jornalista neste 

novo contexto, para uma reflexão mais próxima da realidade. 

A segunda ponta aborda a maneira como o gênero ultrapassa os limites do 

cotidiano, no que tange periodicidade e factualidade3. Pena ainda acrescenta “ele não 

                                                           
2 Termo utilizado no jornalismo para nomear a primeira parte do texto jornalístico, é o resumo da abertura 

da notícia n.a;  
3 Termo utilizado para adjetivar o cunho de alguma informação, como sendo atualizada ou não n.a 
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está mais enjaulado pelo deadline4” (PENA, 2006, p.14). Mas além disso, é necessário 

ultrapassar os limites e ainda sim proporcionar uma visão ampla da realidade ao leitor, 

que é o caso da terceira ponta da estrela. 

O exercício da cidadania é a quarta ponta da estrela. Pena sugere que “quando 

escolher um tema, deve pensar em como sua abordagem pode contribuir para a 

formação do cidadão, para o bem comum, para a solidariedade.” (PENA,2006, p.14). 

A quinta ponta fala sobre o não uso do lead, que é uma estratégia para garantir 

objetividade ao texto jornalístico tradicional. Já a sexta ponta da estrela aborda os tipos 

de entrevistados, que no JL, é recomendado evitar o óbvio, procurar outros pontos de 

vista, outras fontes. Para efetivar a imersão citada anteriormente, em busca de fontes 

que fujam do contexto tradicional. 

A última ponta é a perenidade, que é um grande diferencial do JL em relação ao 

tradicional. Uma matéria factual cai no esquecimento de um dia para o outro, enquanto 

“o objetivo aqui é a permanência” (PENA, 2006, p.15). 

Levando em conta todas as características que integram a estrela de sete pontas, 

vale acrescentar a assertiva de Alex Galeno. O autor afirma que “a literatura e o 

jornalismo, portanto, devem ser textos pacientemente confeccionados” (GALENO, 

2005, p.104). A reflexão sobre os conceitos citados pelos autores traz à tona que textos 

jornalísticos do gênero literário, através da permanência, desviam de algumas 

características do jornalismo tradicional no que tange factualidade. Mesmo assim, os 

dois gêneros utilizam as mesmas técnicas de apuração, mas o literário visa aprofundar-

se nos detalhes, enquanto o jornalismo diário busca precisão. 

         O JL é composto por subgêneros. Pena explica que divisões como essa sempre 

geram discussões, e destaca a importância destas ramificações para aprofundar o 

conhecimento sobre um subgênero, afirma que 

  

essa limitação também é uma ampliação. Por mais paradoxal que pareça, 

quando faço um recorte sobre um tema estou multiplicando as possibilidades 

reflexivas sobre ele, uma vez que minha metodologia promove questões que 

podem servir para incentivar a criação de novos métodos, que promovem 

outras questões, e assim por diante (PENA, 2006, p. 17). 
  

No JL esta divisão permite mapear diversas questões sobre os subgêneros que 

compõem o gênero em questão, como discursos, categorias entre outros. 

                                                           
4 Termo utilizado para nomear o prazo final para entrega de algum trabalho, texto ou outros conteúdos 
n.a; 
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Conforme Pena (2006, p.21) o JL no Brasil é classificado de diferentes maneiras. 

O conceito é visto por alguns autores como a fase que os jornalistas assumiram papéis 

como cronistas, editores e articulistas. Outros consideram o conceito uma crítica a obras 

literárias, e há também os que identificam o JL com o movimento new journalism, e por 

último, aqueles que incluem biografias, ficção jornalística e romances-reportagem. Pena 

considera todas as opções e as trata como subgêneros do JL. 

         Dentre os subgêneros está a biografia, que para Pena (2006, p. 72) é um conjunto 

de informações, em ordem cronológica, que formam uma história, um relato da vida. A 

intenção é que se forme uma narrativa autônoma, que contenha início, meio e fim. 

Subgênero que será especificamente tratado no próximo subitem. 

 

2.2 BIOGRAFIA 

 

Molhar o pincel no tinteiro é o primeiro passo para pintar um grande quadro, 

uma obra de arte. Através de pinceladas em diferentes ângulos, surge uma figura, um 

autorretrato ou um objeto. Pense que cada fonte é uma tinta diferente. E cada cor nos 

mostra histórias e curiosidades diversas. O artista escolhe qual cor será de mais valia 

para seu quadro, se a pincelada na tela será leve ou deixará uma marca profunda. Assim 

é o trabalho do biógrafo, que entre uma cor e outra pinta uma tela que constrói uma 

nova história. A biografia é um dos subgêneros do jornalismo literário. Ela é “a 

compilação de uma (ou várias) vida (s)” (VILAS BOAS, 2002, p.18). Pode ser 

apresentada através de filmes, peças de teatro e impressas, como é o caso desta 

pesquisa. 

Enquanto o pintor escolhe a tinta ideal para uma paisagem, o biógrafo lida com 

arquivos e entrevistas sobre o biografado. Vilas Boas faz uma separação em fontes 

primárias e secundárias: 

 

 

Chamarei de primárias as fontes gravadas ou impressas, que não dependem 

do filtro da memória humana no presente da investigação: documentos 

(oficiais e não-oficiais), cartas, diários, clippings, livros de memórias e 

autobiografias; de secundárias, as fontes que dependem diretamente do 

exercício da lembrança, ou seja, da remontagem do passado: entrevistas 

(orais ou por escrito) feitas pelo biógrafo no presente do processo de captação 

(VILAS BOAS, 2002, p. 55). 
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O processo de captação demanda tempo, são muitos arquivos a respeito de 

alguns biografados. Vilas Boas relata que Fernando Morais, autor da biografia Chatô, o 

Rei do Brasil “declarou ter lido mais de dez mil artigos sobre Assis Chateubriand, dos 

quais extraiu notas, possíveis entrevistados e outras referências para o andamento da 

pesquisa” (2002, p. 56). Vilas Boas cita Steve Weinberg para especificar que nenhum 

biógrafo parte para as fontes secundárias sem ter a absoluta certeza de que as primárias, 

ou o que poderia levar a elas, estejam terminadas (WEINBERG, 1992 apud VILAS 

BOAS 2002, p.55). 

Uma tela a óleo pintada em várias etapas, com início meio e fim. Felipe Pena 

(2006, p.72) relata que a biografia busca uma ordem para os acontecimentos da vida do 

biografado, “na ilusão de que eles formem uma narrativa autônoma e estável”. Pena 

ainda cita Pierre Bourdieu para afirmar que o máximo que uma “biografia pode oferecer 

é uma reconstrução, um efeito sobre o real”. 

Vilas Boas ainda sugere que: 

 

biografia é uma narrativa de eventos: todo o restante resulta disso. Já que é, 

de fato, uma narrativa, ela não faz reviver os eventos. A literatura e o 

jornalismo também não os fazem ressurgir; o vivido, tal como salta das mãos 

do historiador, do jornalista literário ou do ficcionista, não é o dos atores 

envolvidos nos eventos, mas a vida dentro da narração (2002, p.68). 

 

Viajar em uma história que já aconteceu, mas que está sendo contada sob outro 

olhar. Nossa espécie tem muito em comum. As brincadeiras de infância, a adolescência 

rebelde entre tantas outras coisas que marcam fases da nossa vida. Tudo isso no hoje, 

são lembranças, guardadas em nossa memória. Pena afirma que a memória não pode 

substituir o passado, mas que o biógrafo acredita que pode preencher esta ligação entre 

passado e presente. Conforme o autor “a história de qualquer coisa é apenas o que 

podemos saber sobre esta coisa, jamais a totalidade” (PENA, 2006, p. 76). Mas se não é 

possível uma totalidade, por que as pessoas leem biografias? Vilas Boas (2002, p.37) 

cita Stephen B. Oates para relatar que as pessoas têm o “prazer de se projetarem em 

outras vidas, diferentes tempos, outros destinos e de retornarem ao presente após a 

viagem.”  

Alguns autores, quando escrevem biografias dizem ser total, como é o caso de 

Marcos Ricardo Barnatan, quando escreveu “Borges - biografia total”. Vilas Boas acha 

o termo um tanto intrigante e afirma que a biografia “não pode conter a totalidade dos 

acontecimentos testemunhados, em dado momento ou em determinado lugar, mas 
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somente alguns aspectos escolhidos” (2002, p.70). O papel do biógrafo nada mais é que 

manter um diálogo com presente e passado, agrupando os acontecimentos na medida em 

que estes tornem-se relevantes para a construção da narrativa. 

O autor ainda explica que o livro biográfico quando tem uma pesquisa 

aprofundada, pode conter uma longa história com detalhes que dispersam o leitor, “isso 

obriga o biógrafo a elaborar com cuidado a fluência do texto, que deve transcorrer com 

naturalidade, transitar com suavidade de uma passagem a outra, estabelecer nexos” 

(VILAS BOAS, 2002, p.72). Ele ainda ressalta que a dispersão pode ser evitada se o 

autor alterar na narrativa um pouco do ritmo que seu texto carrega, “mediante inserção 

do mesmo dado, mas de modo diferente a cada vez, ao longo do texto” (VILAS BOAS, 

2002, p. 73). Vilas Boas explica que o biógrafo não deve de justificar atitudes, 

acontecimentos de sucesso ou fracasso ou até mesmo ações que aconteceram com 

pessoas do convívio do biografado. Se fosse assim “o discurso se estenderia até o 

inexequível” (2002, p.71). 

Biografias não são histórias de ficção, Vilas Boas afirma que “o biógrafo não faz 

ficção, não cria seus personagens, não inventa destinos” (2002, p.90). A partir desta 

reflexão, podemos dizer que o biógrafo deve guiar-se pelos acontecimentos e trajetórias 

de vida do biografado. Com base no autor Vilas Boas, podemos dizer que a construção 

da narrativa biográfica 

 

parte de um real devidamente apurado por meio de inúmeras entrevistas (se 

for o caso) envolvendo múltiplos personagens que viveram, conviveram ou 

de alguma forma conheceram o biografado; e/ou por meio de leituras de 

cartas, documentos oficiais e não-oficiais, diários, memórias, autobiografias, 

artigos e até outras biografias, se houver (VILAS BOAS, 2002, p.90). 

 

Existem cursos para aprender a pintar, mas não a biografar. Felipe Pena se 

arrisca ao dizer que “a biografia é uma mistura de Jornalismo, Literatura e História” 

(2006, p.70). Ele ainda acrescenta que ela é a parte do JL que constrói narrativas em 

torno de uma história de vida. Sérgio Vilas Boas afirma que é difícil diferenciar as 

biografias em “biografia jornalística”, por exemplo. Isto por que “a narrativa biográfica 

intercambia metodologia e saberes distintos em sua práxis” (2002, p. 15). Estas 

expressões utilizadas na tentativa de definições acerca do tipo de biografia, Vilas Boas 

(2002, p. 17) coloca que elas “omitem mais do que explicam, limitam mais do que 

abrangem”.  
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Vilas Boas cita Stephen B. Oates que reflete sobre o fazer do biógrafo. Ele relata 

que 

 

para simular a vida de seu sujeito, o biógrafo apoia-se na magia da 

linguagem, em imagens e pintura de cenas, em diálogos (se apareceu nas 

evidências exatamente como é citado), em fazer citações, detalhes adequados, 

desenvolvimento de personalidade, dinâmica interpessoal e fluxo narrativo 

dramático. O biógrafo, não menos que o romancista, busca a frase bem 

elaborada, a metáfora apropriada, o enfeite aliterativo. No ato da composição, 

o biógrafo de certa maneira é um ilusionista — ele dá forma e ordem ao 

turbilhão da existência; cria a ilusão de uma vida que se desenrola. Para 

mostrar uma vida sendo vivida, a maioria dos biógrafos opta por contar sua 

história sequencialmente, e não por assuntos. [...] Uma biografia exemplar 

apresenta uma pessoa viva em um mundo vivo; é escrupulosamente precisa, 

coerente do ponto de vista dramático e convincente do ponto de vista 

psicológico — é verdadeira em relação à vida do biografado e à história 

(OATES, 1990, pp 15-6 apud VILAS BOAS, 2002, p.113). 
 

Vilas Boas (2002,p.130) faz uma reflexão acerca das ideias do biógrafo 

Richardo Holmes sobre o processo de elaboração de uma biografia. Este processo exige 

duas etapas essenciais. A primeira delas é a captação de informações atuais sobre o 

biografado, tais como pensamentos, ações e lugares que ele frequentava. A segunda 

parte consiste em criar “uma relação imaginária ou ficcional entre biógrafo e 

biografado”. Isso significa que a pesquisa não se trata apenas de uma interpretação, mas 

de que haja um ‘diálogo’, debates e revisões sobre o destino da narrativa. 

Além de todo o conteúdo e fatos que o biógrafo deve apurar, ele também precisa 

escolher o que colocar na narrativa. Vilas Boas cita Daiana Cristina Damasceno e esta 

argumenta que os acontecimentos devem estar agrupados em ordem cronológica. Ela 

ainda completa a reflexão: 

 

escrever biografias em nossos dias requer consciência aguda desse processo de 

reinterpretar o passado como forma particular de construção, sujeita a variados 

desdobramentos, levando em conta que vidas podem ser entendidas como sistemas 

complexos, formados por fragmentos discrepantes que só de modo artificial podem ser 

integrados em unidades homogêneas e globais. Contudo, procurar dar significado aos 

dados dispersos de uma vida parece não apenas um gesto que tranquiliza e recompensa, 

mas uma necessidade humana (DAMASCENO, 1999, pp 97-8 apud VILAS BOAS, 

2002, p.133-134). 

 

Conforme Vilas Boas (2002, p.136), escrever uma história é interpretar a 

verdade sobre o passado, e na biografia não é diferente. A narrativa biográfica carrega 

muito da carga do autor, de suas impressões, a sua história de vida e o compromisso que 

o biógrafo firma com a sociedade. Ou autor ainda reflete que “as matrizes de 
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interpretação que compõem o biografado são as mesmas que compõem o biógrafo em 

seu próprio processo, com suas próprias máscaras”. 

No que tange a totalidade de biografar uma vida Vilas Boas é categórico 

“biografia é o recorte de uma vida, não a vida” (2002, p.136). Ele ainda completa a 

reflexão afirmando que as interpretações acerca dos fatos podem mudar a cada revisão, 

para isso, é necessário que a interpretação seja muito analítica. Em suma, a “escrita dos 

biógrafos é a capacidade destes de interpretarem com que firmeza ou fraqueza seu 

personagem sustentou as próprias convicções” (2002, p.152). 

Biografias podem servir para o conhecimento de outras realidades. Vilas Boas 

afirma que “ela pode - e deve - encantar, humanizar, iluminar os valores essenciais e o 

sentido que cada um de nós atribui à vida” (2002, p. 165), afinal, o biógrafo recria um 

personagem, uma história de vida com base nas fontes primárias e secundárias citadas 

anteriormente. Vilas Boas ainda reflete que “os biógrafos carregam consigo a 

responsabilidade da empatia” (2002, p. 170). Em outras palavras, o desafio do biógrafo 

é fazer com o leitor presencie as situações que ele descreve em sua narrativa. 

 

2.3 TÉCNICAS DE PESQUISA E ENTREVISTA 

 

Como vimos no subitem anterior que contextualiza a biografia, a entrevista e as 

pesquisas bibliográficas são um dos principais métodos que o biógrafo utiliza para a 

captação de fatos que envolvem a vida do biografado. Separamos, de um modo geral, o 

material que a autora Hayden Herrera utilizou na elaboração de um dos objetos de 

estudo, o livro “Frida – a biografia”. Esta seleção foi possível devido a uma parte da 

biografia que é totalmente dedicada a notas que justificam citações, depoimentos, 

ilustrações, documentos, entre outros itens.  

No caso desta biografia, nós encontramos certidão de nascimento, livros 

diversos, entrevistas particulares, registros médicos, arquivos pessoais como cartas e o 

diário de Frida (escrito por ela nos seus últimos anos de vida). A partir destes itens, 

podemos elencar os métodos que Herrera utilizou para saber de todos os acontecimentos 

da vida de Kahlo que estão contidos no livro. 

Uma das técnicas foi a entrevista, que para Nilson Lage (2001, p.73) “é o 

procedimento clássico de apuração de informações em jornalismo. É uma expansão da 
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consulta às fontes, objetivando, geralmente, a coleta de interpretações e a reconstituição 

de fatos”. 

De fato, uma entrevista pode revelar diferentes interpretações em determinadas 

abordagens. Algumas informações que Herrera captou em entrevistas particulares que 

aparecem no livro, trazem diretrizes opinativas dos entrevistados e detalhes que nem 

sempre são encontrados em outros livros ou documentos. Um exemplo são relatos de 

como Frida se portava perante terceiros em determinadas situações. 

Lage (2001, p.74) elenca quatro tipos de entrevista que são a ritual, a temática, a 

testemunhal e a de profundidade. Tratamos neste trabalho sobre três delas, que são as 

que mais se enquadram com a captação de informações que Herrera precisava para a 

produção do livro. Uma delas é a entrevista temática, um estilo que “consiste na 

exposição de versões ou interpretações de acontecimentos” (LAGE, 2001, p.74). Além 

disso, pode servir para compreender alguma dúvida e “expor um ponto de vista”. A vida 

da biografada em questão era um tanto conturbada, portanto, pontos de vista diferentes 

sobre alguns acontecimentos da vida de Frida podem colaborar com o autor a enriquecer 

detalhes na história. 

Já a entrevista testemunhal, conforme Lage (2001), é um relato do entrevistado 

em relação a algo que ele tenha participado ou assistido. Neste caso, a reconstituição 

dos fatos ou do ocorrido é feita através da interpretação e das ideias do entrevistado. 

Lage ainda acrescenta que “em geral, esse tipo de depoimento não se limita a episódios 

em que o entrevistado se envolveu diretamente, mas inclui informações a que teve 

acesso e impressões subjetivas” (LAGE, 2001, p. 75). 

Já a entrevista em profundidade não trata especificamente de um tema particular 

ou acontecimento, “mas a figura do entrevistado, a representação de mundo que ele 

constrói, uma atividade que desenvolve ou um viés de sua maneira de ser, geralmente, 

relacionada com outros aspectos de sua vida” (LAGE, 2001, p.75). 

Lage afirma que a condução correta de uma entrevista pode acarretar em um 

diálogo melhor que o esperado, inclusive sobre outros assuntos (2001, p.79). O autor 

comenta que o repórter (no caso desta pesquisa, a biógrafa), deve realizar uma pesquisa 

antes da entrevista, para elaborar uma ideia do que ele irá perguntar. Mas ele alerta que 

mesmo com um bom questionário, o triunfo da entrevista se dará no andamento dela, no 

caso, de como ela será conduzida. Ele destaca que “uma das chaves é saber perguntar 

sobre a resposta. Em geral, as pessoas discorrem com fluência sobre aquilo que 

conhecem” (LAGE, 2001, p. 80). 
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Lage menciona o diálogo, e a autora Cremilda Medina é categórica em sua 

afirmação sobre isto: “se quisermos aplacar a consciência profissional do jornalista, 

discuta-se a técnica da entrevista; se quisermos trabalhar pela comunicação humana, 

proponha-se o diálogo” (MEDINA, 2002, p. 05). 

Ainda sobre entrevistas, Medina (2002) afirma que mesmo em diferentes 

aplicações,  

é uma técnica de interação social, de interpenetração informativa, quebrando 

assim isolamentos grupais, individuais, sociais; pode também servir à 

pluralização de vozes e à distribuição democrática da informação. Em todos 

estes ou outros usos das Ciências Humanas, constitui sempre um meio cujo 

fim é o inter-relacionamento humano (MEDINA, 2002, p. 08). 

 

 

Outro método que também foi citado anteriormente, no subitem sobre biografia, 

é a pesquisa bibliográfica. Conforme o autor Antônio Carlos Gil, a importância deste 

estilo de pesquisa se dá no fato de “permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente “ (GIL, 

2006, p. 65). 

Gil (2006) destaca outra vantagem sobre a pesquisa bibliográfica.  Se os dados 

para elaboração da pesquisa são muito dispersos, é possível encontrar todos eles em 

apenas um arquivo organizado. O autor ainda cita um exemplo “seria impossível a um 

pesquisador percorrer todo o território brasileiro em busca de dados sobre a população 

ou renda percapita; todavia, se tem à sua disposição uma bibliografia adequada, não 

terá maiores obstáculos para contar com informações requeridas (GIL, 2006, p. 65). 

Ainda sobre a busca de informações através da pesquisa bibliográfica, Lage 

afirma que “a consulta de documentos, em geral, pressupõe algum conhecimento da 

maneira como foram indexados. O arquivamento é um processo técnico, que pode ser 

muito complicado em grandes acervos, mas do qual  todos devemos ter algum domínio” 

(LAGE, 2001, p. 134), e assim complementa a reflexão de Gil. 

Outra vantagem deste estilo de pesquisa é citada por Lage como um meio de 

buscar uma informação mais precisa e correta sobre determinado fato: 

 

se a fonte A dá uma versão, a fonte B outra e a fonte C uma terceira, 

contraditórias ou só parcialmente coincidentes, de um evento, deve haver 

uma quarta versão que corresponda ao que realmente aconteceu. 

Frequentemente, essa versão mais completa ou correta está disponível em 

algum lugar, pode ser investigada e recuperada (LAGE, 2001, p.133). 
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Acreditamos que este conjunto de técnicas possam ter auxiiado a autora Herrera 

na produção da biografia de Frida. Estas técnicas vão aparecer na leitura analítico-

descritiva aplicada aos diversos trechos da biografia que elencamos para analisar. 
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3.OBJETO DE ESTUDO 

3.1 FRIDA – A BIOGRAFIA 

 

O objeto de estudo desta pesquisa é o livro “Frida - a biografia”, obra de Hayden 

Herrera. Neste livro, a autora narra fragmentos da história da pintora Frida Kahlo em 

536 páginas, incluindo figuras como fotografias e imagens das pinturas de Frida. A obra 

foi publicada em 1983, e traduzida pela editora Globo em 2011, edição usada para 

produzir esta pesquisa. 

Nas palavras da autora, a importância que esta obra tem na vida de Kahlo  

 

é tarefa suscetível de hesitação revelar aspectos de sua realidade que possam 

minar a imagem que ela criou de si mesma. Contudo, a verdade não 

enfraquece o mito. Depois do escrutínio, a história de Frida continua sendo 

rigorosamente tão extraordinária quanto sua magnitude fabulosa 

(HERRERA, 2011, p.15). 

  

A obra apresenta inúmeros dados sobre a vida da pintora, estes obtidos através 

de outras biografias, como as de Diego Rivera, artigos de jornais e revistas, entrevistas 

particulares com amigos e familiares. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 NATUREZA DA PESQUISA  

 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa. A proposta para este trabalho visa 

destacar pontos na narrativa em que a apuração de dados esteja em ênfase. Os pontos 

que serão destacados são diferentes fases da vida de Frida Kahlo inseridas na biografia 

escrita por Hayden Herrera, desde sua infância até a morte. 

Sobre a pesquisa qualitativa, Lago e Benetti (2007, p.127). afirmam que é uma 

avaliação do conteúdo a partir dos sentidos gerais do texto, do contexto em que ele 

aparece, dos meios que o veiculam e também do público destinados. 

 

4.2 MÉTODO DE PESQUISA  

 

 As técnicas de pesquisa utilizadas neste trabalho serão a bibliográfica e a análise 

de conteúdo com estudo de caso. No que tange a pesquisa bibliográfica, Gil acredita que 

esta é  

 
desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido 

algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos 

exploratórios podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim 

como certo número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise 

de conteúdo (2006, p. 65). 

 

 Gil (2006, p.65) ainda acrescenta que a principal vantagem deste tipo de 

pesquisa se dá pelo fato de investigar com muita amplitude. Esta característica se 

sobressai quando o problema da pesquisa necessita de dados dispersos. No entanto, 

algumas destas fontes podem conter dados equívocos, e a utilização destes dissemina os 

erros. Gil alerta “para reduzir esta possibilidade, convém aos pesquisadores se 

assegurarem das condições em que os dados foram obtidos[...]” (2006, p.66). 

Para Bardin, de maneira mais resumida e direta, “a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações” (1977, p. 27), e estas visam obter, 

através de procedimentos sistemáticos, descrições de mensagens e indicadores que 

permitam a conclusão de conhecimentos que se relacionam com as mensagens.  
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Já para Lago e Benetti a análise de conteúdo é um 

 

método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e imagens 

impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital encontradas 

na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos estudados com 

o objetivo de fazer inferências sobre seus conteúdos e formatos enquadrando-

os em categorias previamente testadas, mutuamente exclusivas e passíveis de 

replicação (2007, p. 126 e 127).  

 

 Além disso, ela também pode ser empregada em estudos de caráter exploratório 

e também descritivo, pois este tipo de análise é “centrado em codificações e definições 

operacionais individuais, porém replicáveis, que buscam desvendar as pistas de textos, 

símbolos, sons e imagens” (LAGO E BENETTI, 2007, p.128). 

  

 

 

4.3 CATEGORIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Para melhor exploração, optamos por definir quatro categorias de análise 

baseadas em diferentes momentos da vida de Frida Kahlo apresentadas no livro, as 

quais julgamos serem as mais importantes da vida da pintora. São elas: 

 

1ª Frida e a família 

2ª Frida e as modificações do corpo 

3ª Frida esposa e amante 

4ª Frida artista 

 

 A primeira categoria analisa como Frida via seus pais e como era vista por eles, 

com base nos relatos da relação familiar. Além dos momentos importantes em que o 

companheirismo de suas irmãs teve grande importância na vida da pintora. A segunda 

traz os relatos de quem conviveu com a pintora na época em que ela descobriu a 

poliomielite e relatos dolorosos sobre o acidente de trânsito e os procedimentos médicos 

que Frida passou. 

  A terceira relata momentos da relação com Diego, desde quando se conheceram 

até as traições, o divórcio, e o segundo casamento, além dos casos em que Frida foi de 
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esposa a amante. A quarta e última categoria trata do marco mais importante que Frida 

deixou: sua arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LEITURA ANALÍTICO- DESCRITIVA  

 

5.1 FRIDA E A FAMÍLIA 

 

Frida tinha percepções diferentes em relação a sua mãe e seu pai. “De acordo 

com Frida, sua mãe era inteligente, embora analfabeta: o que lhe faltava em educação 

formal ela compensava em devoção religiosa” (HERRERA, 2011, p.20). Esta devoção 

fica clara quando ela menciona uma tradição que a família realizava antes das refeições: 

eles oravam por exigência de Matilde (mãe de Frida). Frida e Cristina (irmã caçula) 

seguravam o riso nestes momentos, pois não eram adeptas à devoção religiosa das 
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mulheres da família. “ ‘Minha mãe era histérica sobre religião. Tínhamos de rezar antes 

das refeições. Enquanto as outras se concentravam e se recolhiam para dentro de si 

mesmas, Cristi e eu nos entreolhávamos, fazendo força para não rir’ ” (TIBOL, 1977 

apud HERRERA, 2011, p.27) 

Herrera precisou apropriar-se de outras biografias existentes sobre Frida Kahlo 

para obter algumas informações. Esta apropriação é uma pesquisa bibliográfica, que 

conforme Gil (2006) é desenvolvida por meio de materiais já existentes, especialmente 

livros e artigos científicos. 

Detalhes sobre a cultura familiar dos Kahlo, é muito importante para uma 

biografia, pois apresenta ações que fizeram parte da vida da biografada, e citadas por ela 

mesma. Este detalhamento enriquece o texto, e também é uma característica do JL. 

Seguindo a ideia da estrela de sete pontas de Pena, o dever de quem escreve é 

ultrapassar os limites do jornalismo tradicional para “proporcionar uma visão ampla da 

realidade” (PENA, 2006, p. 14).  

Ao longo da obra é notável que Frida tinha um laço muito mais forte com o pai, 

Herrera cita Raquel Tibol com o relato de Frida, afirmando que o pai “ ‘era muito 

interessante e, quando caminhava, movia o corpo de maneira elegante’ “ (TIBOL, 1977 

apud HERRERA, 2011 p. 20). Mesmo que neste fragmento de texto é exaltada a 

aparência física do pai de Frida (Guillermo Kahlo), ainda sim mostra certa admiração da 

pintora em relação ao pai, e que também pode ser vista na reprodução do retrato que 

Frida fez de Guillermo: 
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Figura 1 - Retrato de Don Guillermo Kahlo, 1952 (HERRERA, 2011 

 

Em entrevista particular com Maria Luísa Kahlo, Herrera notou que a admiração 

era mútua entre eles: “ ‘Frida é a mais inteligente das minhas filhas’, Guillermo dizia. 

‘Ela é a que mais se parece comigo’ “ (HERRERA, 2011 p. 34).O relato de Guillermo 

foi apurado por Herrera em entrevista que, conforme Medina, “é uma técnica de 

interação social, de interpenetração informativa, quebrando assim isolamentos grupais, 

individuais, sociais; pode também servir à pluralização de vozes e à distribuição 

democrática da informação” (MEDINA, 2002, p .08). Lage complementa a entrevista 

como sendo a maneira mais clássica de apuração de informações, “uma expansão da 

consulta às fontes, objetivando, geralmente, a coleta de interpretações e a reconstituição 

de fatos” (LAGE, 2001, p.73). 
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Quanto à imagem e semelhança, Frida era categórica “Tenho os olhos do meu 

pai e o corpo da minha mãe” (TIBOL, 1977 apud HERRERA, 2011, p.23).  Sobre a 

mãe, Matilde, Frida afirmava que esta tinha um corpo esbelto através deste 

comparativo: “ ‘ela parecia um sininho de Oaxaca5’ (..) ‘Quando ia ao mercado, ela 

apertava bem a cinta, marcando graciosamente a cintura, e carregava a cesta com ar 

coquete’ ” (TIBOL, 1977 apud HERRERA, 2011 p. 20). 

Nota-se que boa parte do conteúdo da biografia em que é abordada a relação de 

Frida com a família, foi obtido através do livro de Tibol, mas com boas contribuições de 

entrevistas particulares, como a de Maria Luísa Kahlo. Isso mostra que ambos os 

métodos de apuração de dados são importantes para a elaboração do texto. 

Frida era uma irmã companheira, certa vez ela contou que quando  

 

tinha sete anos ajudei minha irmã Matilde, então com quinze anos, a fugir 

com o namorado para Veracruz. Abri a janela da sacada e depois a fechei de 

novo. De modo que parecesse que nada tinha acontecido. Matita era a 

favorita da minha mãe, e sua fuga deixou minha mãe histérica [..] Quando 

Maty foi embora, meu pai não disse uma palavra (TIBOL, 1977 apud 

HERRERA, 2011, p.28).  

 

A fuga de Maty com certeza foi um dos momentos mais intensos na vida dos 

Kahlo, mas certamente nada comparado ao acidente de Frida. Certa vez, Frida voltava 

para casa em um ônibus com seu então namorado Alejandro Gómez Arias. O veículo 

em que os dois estavam chocou-se contra um bonde em uma esquina e foi prensado na 

parede. A colisão arremessou Frida para frente e com isso um corrimão de ferro 

atravessou seu corpo. Quando a família recebeu a notícia ficou em um estado choque 

tão grande que ninguém pôde ficar com Frida no hospital naquele momento, exceto a 

irmã que havia fugido. “Matilde foi a única parente de Frida a ir imediatamente ao 

hospital. Até então afastada dos demais familiares porque a mãe ainda não a perdoara 

por sua fuga, ela ficou com a oportunidade de ajudar a irmã mais nova” (HERRERA, 

2011, p.70).  

Outro momento triste e difícil para a família foi a perda de Matilde Calderón 

(mãe). Frida nesta época estava em Detroit, casada com Diego Rivera, quando recebeu 

um telegrama informando que sua mãe havia desenvolvido um câncer. Imediatamente 

ela buscou uma ida ao México, e embarcou de trem com sua amiga Lucienne Bloch, 

dona do diário no qual Herrera apurou as seguintes informações: “As irmãs dela vieram 

                                                           
5 Refere-se à cidade de Oaxaca, cidade em que Matilde Calderón y González (mãe de Frida) nasceu.  
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todas enroladas em xales pretos, e com os olhos vermelhos. Frieda soluçava sem parar. 

Foi terrivelmente triste para ela. Só contaram ao pai na manhã seguinte. Houve 

momentos em que ele ficou quase louco com a ideia, e perdia a memória e perguntava 

por que a esposa não estava em casa” (DIÁRIO DE LUCIENNE BLOCH, apud, 

HERRERA,2011, p. 195).  

 Na descrição de Bloch, é possível cromatizar na imaginação uma verdadeira 

cena de drama mexicano, uma família inteira chorando a morte de um ente querido, 

Guillermo, que na época já era um senhor mais velho, com problemas mentais, não 

entendia o que se passava, confuso com toda situação. 

A aquarela desta categoria pinta um quadro que representa os momentos mais 

intensos da família Kahlo, desde a fuga da irmã mais velha que envergonhou a mãe 

religiosa, o acidente de Frida que chocou a todos e causou grande mudança na rotina 

familiar até a morte de Matilde. 

A figura a seguir é semelhante a retratos antigos de casais, retratos que Frida 

uniu e pintou uma árvore genealógica até chegar em si, pequena, no centro da tela: 

 

 

              Figura 2 - Meus avós, meus pais e eu, 1936 (HERRERA, 2011). 
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5.2 FRIDA E AS MODIFICAÇÕES DO CORPO 

 

Toda a trajetória de vida de Frida Kahlo é marcada pelo sofrimento. Dores tão 

profundas que nem sempre significaram dor física, mas sim tudo o que ela guardava 

dentro de si, e expressou, mais tarde, em sua arte. 

Conforme atesta seu histórico médico, Frida teve um pequeno incidente na 

infância quando teve seu pé esmagado em um tronco de árvore, que lhe causou uma 

deformação, e isto serviu para que alguns médicos diagnosticassem uma poliomielite. 

Na obra, Herrera atesta: “aos seis anos, Frida contraiu poliomielite e passou nove meses 

confinada no quarto” (HERRERA, 2011, p. 29). Nas notas da biografia o caso é 

justificado através do histórico médico de Frida Kahlo, que foi compilado pela dra. 

Begun6, em que ”atesta que Frida teve parto normal, e à exceção das doenças típicas da 

infância - sarampo, catapora e amigdalite -, foi uma criança saudável até 1918, quando 

sofreu um acidente e esmagou o pé direito num tronco de árvore. Isso causou uma leve 

deformação no pé, sequela que vários médicos diagnosticaram como poliomielite, ao 

passo que outros diziam que Frida tinha um ‘tumor branco’. O tratamento consistia de 

banhos de sol e banhos de cálcio” (HERRERA, 2011, p. 545). Documentos como este 

são o que o autor Vilas Boas chama de fontes primárias, O autor dá o nome de 

“primárias as fontes gravadas ou impressas, que não dependem do filtro da memória 

humana no presente da investigação: documentos (oficiais e não-oficiais), cartas, 

diários, clippings, livros de memórias e autobiografias” (VILAS BOAS,2002, p.55).  

Na ilusão de construir uma vida real em uma obra, fontes como o histórico 

médico trazem esclarecimentos acerca dos fatos conhecidos e desconhecidos da vida do 

biografado. No texto da obra não fica claro o problema que Frida realmente tinha na 

infância, mas a fonte citada nas notas esclarece um pouco mais sobre a poliomielite de 

Frida. 

Durante o período em que estava adoentada, o que mais a magoava Frida eram 

as chacotas das crianças na rua. Aurora Reyes, em entrevista particular datada de 

novembro de 1978, atesta que as crianças da vizinhança eram cruéis com Frida em 

relação a perna dela. Aurora contou que chamavam Frida de ‘pata de palo’ (perna de 

pau) toda vez que ela passava. As entrevistas particulares podem trazer histórias que 

jamais se conhecera sem o diálogo. Medina (2002) classifica as entrevistas em 

                                                           
6 Médica que cuidou de Frida na infância na época em que esta contraiu poliomielite e teve o pé 

esmagado. Dra Begun foi a responsável pelo histórico médico; 
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subgênero de espetacularização e subgênero da compreensão. No subgênero da 

compreensão encontramos cinco tipos de entrevistas, e uma delas é intitulada como 

perfil humanizado. Esse tipo de entrevista busca compreender valores, conceitos, 

histórico de vida, entre outros aspectos. Para a criação de um personagem esse tipo de 

entrevista traz à tona história como a perna de pau da Frida, vivas na memória da 

pintora de forma dolorosa, e com um tanto de rancor na lembrança de Aurora Reyes, 

que afirma ter sido cruel com Frida, em conjunto com as outras crianças. 

 Mas a tristeza causada pelas chacotas que Frida teve de ouvir se perderam com o 

tempo após o já mencionado gravíssimo acidente de ônibus. Frida estudava na Escola 

Nacional Preparatória, e era namorada de Alejandro Gómez Arias. Nas palavras de 

Frida: “pouco depois que entramos no ônibus houve a colisão. Antes disso, tínhamos 

subido em outro ônibus, mas como eu tinha perdido minha sombrinha, descemos para 

procurar e foi por isso que acabamos entrando no ônibus que me destruiu (..) Em mim 

não houve lágrimas. A colisão nos jogou para frente e um corrimão de ferro me varou 

do mesmo jeito que uma espada rasga a carne do touro (..).” (TIBOL, 1977 apud 

HERRERA, 2011 p. 68). 

 A autora pôde captar a reação de Alejandro ao lembrar do acidente, e afirma que 

“quando Alejandro Gómez Arias descreve o acidente, sua voz vira um fiapo monótono e 

quase inaudível, como se pudesse evitar a lembrança falando dela em voz baixa” 

(HERRERA,2011, p.68). Certamente Gómez Arias, que sobreviveu praticamente ileso 

ao acidente, deve lembrar da cena em que Frida está empalada por uma barra de ferro 

com muito pavor. Mas o que chama a atenção neste trecho é a importância das 

entrevistas para o meio jornalístico.  Sem ela, não seria possível obter detalhes da fala 

do entrevistado como quando Alejandro fala em voz baixa. Mesmo a autora sendo 

historiadora da arte, apropria-se de métodos e técnicas de entrevista utilizadas no 

jornalismo, e assim, dá vivacidade ao relato da fonte. 

 Depois de todo o choque do acidente, Frida passou por inúmeras operações e 

repousos. Anteriormente mencionamos que Maty, a irmã que havia fugido da casa dos 

Kahlos cuidara de Frida no hospital. Na obra “El Sol de México” Baltasar Dromundo 

(1974 apud HERRERA, 2011, p.70) faz uma declaração curta e espantosa sobre o pós 

acidente: “eles tiveram de remontá-la”. De fato, Frida fraturou a coluna em três lugares 

diferentes, e como a medicina da época não era tão avançada como hoje, o processo era 

mais lento e mais duvidoso. Consideramos que Frida ter sobrevivido a este acidente foi 
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um verdadeiro milagre, era algo que precisava acontecer, pois a partir daí toda a sua 

trajetória é pincelada por meio de dor e tristeza. 

 Os poucos e intensos quadros que Frida deixara como herança ao mundo 

retratam parte de sua tristeza, mas o acidente, que foi o pioneiro de todo o caos, este ela 

nunca conseguiu pintar. Em palavras dela, o acidente era complicado e importante 

demais para ser reduzido a um único quadro. Talvez porque a lembrança da dor, dos 

momentos vividos no hospital, da volta para casa onde Frida permaneceu acamada por 

muito tempo, Frida não conseguiu produzir algo que colorisse a mancha de tristeza que 

foi este período de sua vida, mas a dor física que ela passou pode ser vista em quadros 

como este: 

 

 

Figura 3 - A coluna partida, 1944 (HERRERA, 2011). 
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O mais próximo do acidente foi a tela entitulada de “o ônibus”, em que reproduz 

alguns dos passageiros que ela recorda estarem no mesmo bonde, no dia em que um 

acidente mudaria toda a sua vida. 

 

 

Figura 4 - O ônibus, 1929 (HERRERA, 2011). 

 

 Como mencionamos, a medicina da época não era tão avançada, e ao longo da 

vida Frida teve uma série de complicações físicas. Consideramos que uma das mais 

pesadas foi o momento da vida que Frida teve de amputar a perna. Diego Rivera, seu 

marido na época (já no segundo casamento dos dois) relata em sua autobiografia que 

Frida havia perdido a vontade de viver.  

 

6.3 FRIDA ESPOSA E AMANTE 

 

Os momentos mais importantes da vida de Frida foram ao lado de Diego Rivera, 

um grande (em todos os sentidos) pintor e muralista mexicano com quem ela casou duas 

vezes. Num relato romântico da mais profunda lembrança, Herrera traz uma citação da 

biografia de Diego “my art, my life” (minha arte, minha vida) sobre o primeiro beijo do 

casal “num impulso súbito, me inclinei para frente para beijá-la. Assim que nossos 

lábios se tocaram, a luz do poste mais perto de nós se apagou, e acendeu de novo 

quando nossas bocas se separaram” (RIVERA, 1960 apud HERRERA, 2011, p.121). 

Tanto a autobiografia de Diego como a obra escrita em conjunto entre ele e 

Bertram Wolfe foram muito úteis para a criação da personagem Frida no livro estudado. 
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Vilas Boas (2002) afirma que uma biografia não apresenta a totalidade de uma vida, de 

fatos ocorridos em determinados lugares ou momentos, e sim partes selecionadas que, 

aos olhos do autor, são importantes. Por tanto, o fato de Herrera ter se baseado em 

outras biografias para escrever esta, faz com que, possivelmente, ela seja menos 

completa ou que isso obrigue o biógrafo a pesquisar mais a fundo, encontrar outras 

fontes. 

Novamente trazemos à tona relatos de entrevistas particulares, que são as 

memórias que alguns livros não contam. Em entrevista, Alejandro Gómez Arias contou 

que “Matilde Calderón (..) não aceitava que a filha se casasse com um comunista de 42 

anos, feio, gordo e ateu, mesmo sendo rico” (HERRERA, 2011, p. 128). Ele ainda 

menciona que Matilde implorou que ele fizesse qualquer coisa para impedir o 

casamento. Mas ele não pôde fazer nada. Um recorte de jornal, datado de vinte e três de 

agosto de 1989, guardado por Isolda Kahlo, traz uma pequena nota sobre o (primeiro) 

casamento entre Diego e Frida: 

 

Diego Rivera se casou - na última quarta-feira, na cidade vizinha de 

Coyoacán, o muito discutido [prefixo que inevitavelmente acompanhava o 

nome de Rivera quando aparecia na imprensa mexicana] contraiu núpcias 

com a senhorita Frida Kahlo, uma de suas pupilas. A noiva, como se pode 

ver, estava vestida com roupas simples, e o pintor Rivera trajava à americana 

[terno] e sem colete. A cerimônia foi despretensiosa, celebrada em atmosfera 

cordial e com toda a modéstia, sem ostentação e sem pompas. Após o enlace, 

os novios [noivos] foram calorosamente cumprimentados por alguns amigos 

íntimos (HERRERA, 2011,p.128). 

 

 

A relação dos dois envolveu cores frias e quentes. No início, dois amantes das 

artes, ele um pintor famoso e ela vivendo para o marido, mas desde sempre com instinto 

para colorir tantas telas quanto o marido coloria murais. Frida acabou se tornando peça 

chave na vida de Rivera, a ponto de criticar detalhes de suas obras. A autora Herrera 

trouxe informações de entrevistas que Zendejas concedeu aos Crommie7. 

 

‘Mas Diego, como você pode pintar de branco o cavalo de Zapata?’ Rivera 

argumentou que devia criar coisas belas para o ‘povo’, e que o cavalo 

continuaria branco. Mas quando ela criticou as pernas pesadas do cavalo, 

Diego passou-lhe às mãos o esboço e deixou que ela desenhasse do jeito que 

ela achava melhor. ‘Tive de corrigir o cavalo de Zapata para fazer a vontade 

de Frida’, ele disse, entre risos (HERRERA, 2011, p. 134). 

 

 

                                                           
7 Karen e David Crommie, dupla que produziu um documentário sobre Frida Kahlo, intitulado “A vida e a 

morte de Frida Kahlo” n.a 
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 Se existe uma palavra que possa definir como foi a relação entre Frida e Diego, 

esta palavra é conturbada. Ao mesmo tempo que alguns observadores julgavam os 

apelidos carinhosos do casal como um disfarce para não exteriorizar problemas na 

relação, relatos como os de Mariana Morillo Safa, que foi próxima do casal, resumiu a 

relação afirmando que Frida tratava Diego como a um Deus e Diego tratava Frida como 

sua queridinha. Estes relatos foram captados em entrevistas particulares com Herrera, e 

servem para mostrar um lado diferente do que os tais observadores julgavam ser o certo.  

Uma das maiores tristezas de Frida na relação foi o fato de que a pintora nunca 

conseguiu ter filhos, em especial filhos de Diego. Devido às consequências do acidente, 

a pintora teve problemas de saúde pelo resto da vida. “Não podíamos ter filhos e eu 

chorava inconsolavelmente, mas me distraía cozinhando, varrendo e espanando a casa, 

às vezes pintando, e todo dia acompanhava Diego no andaime” (BAMBI,1954 apud 

HERRERA,2011, p.136). A amiga Lucienne Bloch relatou em entrevista aos Crommie 

que no período em que o casal esteve em Detroit, Frida não procurava médicos com a 

frequência que deveria, mas que estava decidida a engravidar.“ (..) então eu perguntei 

‘você foi ver o médico?’, e ela respondeu: ‘sim, eu tenho um médico, mas ele me diz 

que não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e isso é um monte de bobagem’ “ 

(HERRERA, 2011,p. 177). Neste mesmo período Frida engravidou, mas perdeu-o em 

quatro de julho de 1932, e esta perda originou uma nova tela que retrata dor e 

sofrimento, em que Frida pinta a si mesma na cama do hospital sangrando: 

 

 

Figura 5 - Hospital Henry Ford, 1932 (HERRERA, 2011). 



37 
 

Herrera (2011) cita uma parte da biografia de Diego Rivera (1960), em que este 

relata que, de acordo com suas contas, Frida tentou engravidar outras três vezes. Mesmo 

sabendo que essa não era a vontade de Diego, ela “estava convencida de que ter um 

filho fortaleceria seu domínio sobre ele” (HERRERA, 2011, p.184).  Por conta do 

perigo à saúde da pintora, Rivera relembra que proibiu Frida de engravidar novamente. 

É difícil falar de Frida sem citar Diego, e vice-versa. Sabendo disso, Herrera 

buscou parte das informações necessárias para sua pesquisa nas biografias de Diego 

Rivera “my art, my life” escrita por ele e por Gladys March, e também “The fabulous 

life of Diego Rivera” (a fabulosa vida de Diego Rivera), de Bertram Wolfe. Ambas as 

obras foram utilizadas para pesquisa bibliográfica para elaboração do texto. A pesquisa 

bibliográfica, conforme Gil (2006) é indispensável no que tangem estudos históricos, 

“em muitas situações, não há outra maneira de conhecer os fatos passados senão com 

base em dados secundário” (GIL, 2006, p. 65). Além disso, pelo período da produção 

deste livro, posterior à 1980, o acesso a algumas informações era mais limitado. 

O casal voltou ao México em 1933, e com este retorno veio uma das mais 

famosas telas de Frida: Umas facadinhas de nada,  que conforme Herrera é uma obra 

inspirada em uma notícia de jornal, onde “um homem bêbado jogou a namorada numa 

cama estreita e a apunhalou vinte vezes; quando questionado pela polícia sobre o crime, 

o assassino afirmou, com ar inocente, que tinha dado na namorada apenas ‘umas 

facadinhas de nada’ ” (HERRERA, 2011, p.222). A autora atesta que Frida confessou a 

uma amiga que ela precisava muito pintar a cena desta tela pois tinha simpatia pela 

mulher assassinada, “já que ela mesma tinha chegado perto de ser ‘assassinada pela 

vida’ “ (HERRERA, 2011, p.223).  

O termo ‘assassinada pela vida’ passa a fazer sentido, pois logo que o casal 

Diego e Frida regressou ao México, Rivera se envolveu num caso amoroso com Cristina 

Kahlo, irmã mais nova de Frida. Conforme Herrera, a pintora neste momento viu que 

suas chances de iniciar uma vida nova e harmoniosa com Diego tinha sido perdida. “Em 

sua angústia, Frida cortou as longas madeixas que Diego adorava e parou de usar os 

trajes tehuanos. E, como se a dor imediata fosse imensa demais para ser registrada, 

pintou “Umas facadinhas de nada”, retratando não a sua própria experiência, mas seu 

sofrimento projetado na desgraça de outra mulher” (HERRERA, 2011, p.223).  

 A imagem a seguir é a reprodução do quadro: 
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Não há justificativa para tal feito, tanto pelo lado de Cristina como pelo lado de 

Diego. Mas o que é sabido, é que Diego não estava feliz com o retorno ao México e 

culpava Frida por tê-lo feito voltar. Seria essa uma grande vingança? Após todo o 

desastre, como já era de se esperar, veio a separação, Frida saiu de casa e foi morar em 

um apartamento na Cidade do México, levando seu macaco-aranha favorito. “Talvez 

Frida tenha ido morar no apartamento tanto para inaugurar uma vida para si própria 

como para fugir de Diego” (HERRERA, 2011, p. 228). 

O acidente transformou a vida de Frida, mas o caso de Diego e Cristina foi um 

divisor de águas. Com o ocorrido Frida teve que aprender a ser uma mulher complexa, 

ela “já não podia continuar fingindo que não passava de um belo acessório para seu 

esposo” (HERRERA, 2011, p. 236).  A partir da separação, Frida adentrou um mundo 

boêmio e liberal, e veio à tona sua bissexualidade. Na época “o amor entre mulheres era 

comum e não estava sujeito a condenações” (HERRERA, 2011, p. 242). Em entrevista 

particular, Jean van Heijenoort8 contou que Frida tinha várias namoradas e amigas 

                                                           
8 Foi um matemático francês que atuou como secretário de Leon Trotsky desde 1932 (HERRERA, 2011, 

p. 252); 

Figura 6 - Umas facadinha de nada, 1935 (HERRERA, 2011). 
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lésbicas, e que isso não a deixava masculinizada, mas “com jeito de menino e 

enfaticamente feminina ao mesmo tempo” (HERRERA, 2011, p. 243). 

Dentre os tantos casos amorosos que Frida teve ao longo de sua vida, um deles 

foi com Leon Trotsky9. O líder comunista, e sua esposa Natalia, receberam asilo 

político no México, tudo organizado por Diego e Frida, que na época estavam 

separados. Herrera escreve em sua obra que “Kahlo sentia-se atraída por Trotsky por 

conta de sua reputação de herói revolucionário, seu brilhantismo intelectual e a força de 

seu caráter. Sem dúvida, a óbvia admiração de Diego pelo russo tornava a situação 

ainda mais intensa” (HERRERA, 2011, p.257).  

Outro relato do romance foi que “Frida não hesitava em usar a palavra amor”, 

relembra Jean van Heijenoort “Todo o meu amor eram as palavras que ela dizia ao se 

despedir de Trotsky” (HERRERA, 2011, p. 257). Esta informação foi obtida através de 

entrevistas particulares entre Herrera e Heijenoort, entrevistas que para Lage, citado por 

Stela Guedes Caputo “é uma expansão da consulta, objetivando, geralmente, a coleta de 

interpretações e a reconstituição de fatos (LAGE, 2003, apud CAPUTO,2006, p. 27). 

Herrera entrevistou alguém muito próximo de Trotsky e que esteve presente na época 

do caso dele com Frida. Desta forma, detalhes que dificilmente são encontrados em 

livros ou documentos, puderam ser obtidos e assim, enriqueceram de detalhes o 

romance perigoso entre Frida e Trotsky. A riqueza de detalhes, conforme Pena, é uma 

característica do JL. O subgênero permite que a autora escreva um texto bem 

aprofundado em determinadas abordagens. Nas biografias, os detalhes fazem com que o 

relato esteja ainda mais próximo da realidade.  

Ao término da relação de Frida e Trotsky, o casal Rivera voltou “ao esquema 

habitual, mais ou menos aceito e estabelecido, de atividades em comum e autonomia 

mútua” (HERRERA, 2011, p. 263). Herrera (2011) afirma que no período entre 1937 e 

1938 Frida produziu mais quadros do que nos oito anos anteriores, depois de ter se 

casado. Frida dedicou-se muito mais a aperfeiçoar o seu trabalho de forma disciplinada. 

Herrera (2011) afirma que o trabalho de Kahlo acabou chamando a atenção de 

expositores e colecionadores, dentre eles estava Julian Levy, que era o dono de uma 

galeria de orientação surrealista em Manhattan e com isso expôs seu trabalho em Nova 

York.  

                                                           
9 Um intelectual Marxista, organizador do exército vermelho na União Soviética; 
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Levy e Isamu Noguchi concederam entrevistas a Herrera (2011) e relembram 

que  Frida estava radiante e sentindo-se muito importante, tanto que levou eles a 

acreditar que ela havia se separado de Diego, e nesta viagem aproveitou muito a 

liberdade longe do marido. Nas palavras de Herrera (2011) a lembrança de Levy relata 

que ele levou Frida a uma viagem à Pensilvânia para visitar Edgar Kaufmann, que 

queria ser patrono de Frida. Durante a viagem de trem, Frida flertou com Levy, com o 

anfitrião e com o filho dele também. Nas palavras de Levy “ ‘ela era ‘bastante 

galanteadora com os homens’ “ (HERRERA, 2011, p. 288). Ele ainda recorda que Frida 

gostava de jogar os homens uns contra os outros, e com isso conseguiu com Levy e 

Kaufmann tentassem adentrar o quarto de Frida na calada da noite e dessem de cara um 

com o outro. Ambos recuaram quando se viram naquele mesmo drama, e isso se repetiu 

inúmeras vezes, até que Levy desistiu, e quando voltou a seu quarto, Frida estava 

esperando por ele.  

Essas aventuras intensas de Frida só puderam vir à tona através das entrevistas 

com Levy, que apresentou histórias e fatos inéditos sobre um momento de ascensão na 

vida da pintora como artista e também no auge do desfrute de sua beleza e poder de 

sedução. Como afirmou Lage, citado por Caputo a entrevista é uma “coleta de de 

interpretações e a reconstituição de fatos” (2006, p. 27). 

Dentre as tantas aventuras de Frida, as idas e vindas, acabou casando-se 

novamente com Diego. Conforme Herrera (2011) Frida fez o anúncio do seu segundo 

casamento de forma casual. Diego já havia pedido sua mão novamente diversas vezes, e 

o amigo do casal, Dr. Eloesser agia como intermédio, explicando a Frida que o 

casamento seria o melhor para sua saúde no momento, mais seguro. O próprio Diego 

afirmou que a separação causou “um efeito nocivo sobre ambos” (HERRERA, 2011, 

p.365). E assim, o casal Rivera casou-se novamente. Um recorte de jornal do Los 

Angeles Times datado de nove de dezembro de 1940 (arquivo de Karen e David 

Crommie) trazia a manchete “Diego Rivera, Mexican mural artist, weds former wife” 

[Diego Rivera, muralista mexicano, casa-se com a ex-mulher] (HERRERA, 2011, p. 

367). 

Arquivos como este são definidos por Gil (2006) como documentos de primeira 

mão, “que não receberam qualquer tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, 

reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações, etc” 

(GIL, 2006, p. 66). 
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“Sofri dois graves acidentes na minha vida. Um em que fui abalroada por um 

bonde. O outro acidente é Diego” (FREUND, 1951 apud, HERRERA, 2011, p. 136). 

Apesar de todo sofrimento, Frida deixou esta citação consciente em relação ao seu 

casamento conturbado e sofrido com Diego. A comparação é um tanto pesada, já que o 

fato dela ter sobrevivido acidente com o bonde pode ser visto como um milagre. Esta 

citação foi apurada em pesquisa bibliográfica pela autora Herrera no artigo “Imagen de 

Frida Kahlo”, escrito por Gisèle Freund em 1951 para a revista Novedades.   

As pesquisas bibliográficas, conforme Gil (2006), são desenvolvidas com 

materiais já existentes, e um destes materiais são artigos como este em que a autora 

descobriu esta citação de Frida.  

 

6.4 FRIDA ARTISTA 

 

 Para saber do talento de Frida, basta olhar algum dos seus autorretratos. A 

delicadeza do traço, a paleta de cores, a criatividade, o humor e a tragédia. Sua arte era 

diferente da do marido, eles não entravam em confronto de talentos, mesmo que muitos 

críticos acreditem que Frida era uma pintora melhor. Diego já afirmava isso, 

especialmente trazendo à tona uma carta de Picasso que dizia “nem eu e nem você 

somos capazes de pintar uma cabeça como estas de Frida Kahlo’ “ (HERRERA, 2011, 

p. 14).  

 

Figura 7 - Autorretrato, 1940 (HERRERA, 2011). 
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Frida começou a pintar em 1926, durante o período em que estava acamada 

depois do acidente. Em uma carta a Julien Levy, ela conta 

eu estava morrendo de tédio na cama, com um colete de gesso (tive uma 

fratura na coluna e em diversas outras partes do corpo), então decidi fazer 

alguma coisa. Roubei do meu pai algumas tintas a óleo, e a minha mãe 

encomendou pra mim um cavalete especial porque eu não conseguia ficar 

sentada, e comecei a pintar (HERRERA, 2011, p. 86). 

  

 A temática das primeiras telas de Frida eram as mais convenientes. Conforme 

Herrera (2011), Frida pintou retratos de amigos, familiares e de si. A autora comenta 

sobre as telas que “todas elas são caracterizadas por tons sombrios e melancólicos, por 

um desenho rígido e bastante amadorístico” (HERRERA, 2011, p. 86). A reprodução a 

seguir é de um retrato de Adriana, irmã de Frida e produzida por ela, em seguida, um 

retrato da irmã Cristina: 

 

 

Figura 8 - Retrato de Adriana, 1927 (HERRERA, 2011) 
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Figura 9 - Retrato de Cristina Kahlo, 1928 (HERRERA, 2011). 

 

Mas por muito tempo Frida não acreditava em seu talento, além de agir com 

indiferença em relação a sua fama, ou quando alguém a tratava como celebridade, ela 

também não entendia as pessoas que elogiavam e se encantavam com seus quadros. “ 
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‘Quando alguém comprava um quadro seu, ela dizia sentir pena do comprador: ‘Por 

esse preço ele podia ter comprado coisa melhor’ “ (HERRERA, 2011, p.275). Esta 

informação foi obtida através de uma entrevista particular de Herrera com um amigo de 

Frida que preferiu permanecer anônimo. De qualquer forma, a técnica usada por Herrera 

para obter esta informação foi a entrevista, que na definição de Gil “ é uma forma de 

diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta 

como fonte de informação” (2006, p.117). 

Herrera comenta que Frida tinha surtos de produtividade, e quando isso 

acontecia ela se recolhia ao estúdio e pintava muito concentrada, e Diego fazia o que 

estava a seu alcance para incentivá-la. “Ela está trabalhando agora” (HERRERA, 2011, 

p. 274) era o que ele dizia aos amigos, conforme Jean van Heijenoort relatou em 

entrevista a autora. Herrera também comenta que foi com essa insistência de Diego que 

Frida participou de uma mostra na Galeria Universitária na Cidade do México, em 

1938. Neste período Frida mostrava desânimo por suas telas, ela escreveu uma carta a 

Lucienne Bloch e nela relata que “desde que voltei de Nova York [em 1935], pintei 

cerca de doze telas, todas pequenas e desimportantes, com os mesmos temas pessoais 

que só agradam e interessam a mim e a mais ninguém” (HERRERA, 2011, pp. 274-

275). 

As informações sobre a produtividade de Frida em relação a suas pinturas 

surgem com diferentes tipos de apuração, entrevistas particulares e também pesquisa 

documental. Relatos como estes mostram como é importante abranger as pesquisas com 

diferentes técnicas. Se tivéssemos apenas o relato de Frida na carta a Lucienne, 

pensaríamos que ela pintava por pintar, que estava desanimada e sem incentivo em 

relação a sua arte, mas com a entrevista de Jean, que conta sobre o incentivo que Diego 

dava à mulher, percebemos que este desânimo não vinha por opiniões de fora ou 

críticas. Ela mesma se dizia preguiçosa quando afirmou “o Diego sempre quer que eu 

fique pintando e não faça outra coisa além disso” (HERRERA, 2011, p. 274). Este 

relato foi de uma carta que Frida escreveu a Julien Levy.  

 Quanto ao estilo de pintura de Frida, alguns estudiosos insistem em posicioná-la 

como uma pintora surrealista, sendo que ela mesma não se via como uma. Nas palavras 

dela: “eu nunca pintei sonhos. Eu pintei a minha própria realidade” (HERRERA, 2011, 

p. 323). Esta fala de Frida foi obtida através do periódico Time, com o título Mexican 

autobiography [autobiograbia mexicana] datado de 27 de abril 1953. A pesquisa de 
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Herrera em documentos da época é de tamanha relevância para a elaboração da 

personagem tanto quanto entrevistas particulares. Gil (2006) afirma que a principal 

vantagem deste tipo de pesquisa está na amplitude, especialmente quando os fatos a 

serem apurados estão dispersos no espaço. Em uma biografia como a de Frida, que foi 

uma pessoa importante no mundo artístico, político e também de empoderamento, é 

excepcional uma pesquisa aprofundada. 

 Frida obteve grande reconhecimento público. Conforme atesta Herrera em 

meados de 1940 a participação da pintora em grandes exposições “trouxe a reboque 

clientes, encomendas, um emprego de professora, um prêmio, uma bolsa, participação 

em organizações culturais, conferências, projetos de arte, e até mesmo ocasional convite 

para escrever em periódicos” (HERRERA, 2011, p. 383).  

No emprego como professora Frida afirmava que o seu objetivo não era 

desenvolver artistas, mas “preparar indivíduos cuja personalidade criativa mais tarde se 

expressaria nas artes” (HERRERA, 2011, p. 398). A citação foi obtida pela autora 

através de um exemplar do livreto publicado pelo Ministério da Educação em 1943, 

anunciando os propósitos e o programa da escola. Este livreto faz parte do arquivo de 

Frida. A apuração desta informação é através de uma pesquisa documental, que é muito 

semelhante à bibliográfica,  

 

a única diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a 

pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 

diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se 

de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda 

podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa (GIL, 2006, 

p 66). 

 

Enquanto professora, Frida se mostrava muito flexível em relação a cobranças, 

especialmente pelo fato de que ela incentivava que eles expressassem o que sentiam. 

“Jamais tomarei o lápis para corrigir vocês. Quero que saibam, queridas crianças, que 

não existe no mundo todo um único professor capaz de ensinar arte” (HERRERA, 2011, 

p. 400). Esta afirmativa de Frida é de um artigo de Guillermo Monroy para o Excelsior, 

datado de 17 de julho de 1976, com o título “Homenaje de um pintor a Frida Kahlo a 

los 22 años de su muerte”. Mesmo a fonte desta informação sendo documental, a 

vivência de Monroy como sendo aluno de Frida permitiu que este trouxesse relatos mais 

próximos da realidade para o artigo, e com isso, a apuração de Herrera com este 
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documento enriquece a imagem de Frida na biografia, no período em que atuou como 

professora. 

 Ainda em vida, a pintora realizou uma exposição das suas pinturas na Galería 

Arte Contemporaneo, de Lola Álvarez Bravo, que foi quem decidiu organizar, 

“constatei que a morte de Frida estava próxima. Sou da opinião de que honrarias e 

homenagens devem ser feitas enquanto a pessoa ainda está viva, para que ela possa 

desfrutar” (HERRERA, 2011, p. 490). A justificativa de Lola foi obtida através de uma 

entrevista de Dolores Álvarez, em entrevista aos Crommie. 

 Frida ficou extremamente empolgada com a exposição, e “enviou charmosos 

convites folclóricos – livretos impressos em papel colorido, que ela amarrou com fitas 

de lã.” (HERRERA, 2011, p. 490). Arturo García Bustos tem um dos convites em seu 

arquivo pessoal. A apuração de Herrera para obter este tipo de documento é inteligente, 

buscou fontes que conviveram com Frida em um dos momentos mais importantes da 

vida artística da pintora: o período que atuou como professora de arte. E nada melhor 

que procurar justamente os seus alunos. 

 O último feito artístico de Frida foi uma tela pintada em 1954. “Oito dias antes 

de morrer, quando suas horas finais enegreciam de calamidade, Frida Kahlo mergulhou 

o pincel em tinta vermelho-sangue e inscreveu seu nome, a data e o local de execução 

da tela  - ‘Coyoacán, México’ – ao longo da polpa carmesim da fatia em primeiro plano. 

Depois, em letras maiúsculas, escreveu sua derradeira saudação à vida: VIVA LA 

VIDA!” (HERRERA, 2011, p. 531). 

 

Figura 10 - Viva la vida, 1954 (HERRERA, 2011). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa apresentada vinha sendo pensada desde 2017, na disciplina de JL. A 

ideia de analisar as técnicas utilizadas pela autora para elaboração da biografia partiu da 

aluna, que apresentou a ideia ao então professor da disciplina de JL e que se tornou o 

orientador desta pesquisa, ajudando a dar vida a este trabalho final de graduação. A 

ideia central sempre foi a de apresentar as diversas Fridas contidas no livro, através de 

diferentes momentos da vida da pintora mexicana, e para isso, resolvemos analisar as 

técnicas de pesquisa e apuração que a autora Hayden Herrera utilizou para elaboração 

da personagem. 

Neste trabalho tivemos dois objetos de estudo, Frida Kahlo, como personagem 

inserida em uma biografia, e a respectiva obra. Para que fosse possível analisar trechos 

específicos de uma obra com 536 páginas, utilizamos a análise de conteúdo, e assim a 

pesquisa tornou-se mais prática e de fácil compreensão para futuros graduandos que 

buscarem referências nesta pesquisa. A análise de conteúdo, em específico, permitiu que 

elaborássemos categorias de análise que resumiram os fatos, que para a pesquisadora e o 

orientador, foram os mais importantes da vida de Frida Kahlo, em quatro partes.  

Existem outras biografias sobre Frida Kahlo, mas em pesquisas exploratórias 

durante a disciplina de JL, a aluna considerou que a obra de Hayden Herrera era a mais 

completa porque traz informações de outros livros e artigos sobre a personagem, além 

de relatos e histórias contadas por amigos e conhecidos de Frida em entrevistas 

particulares com Herrera. 

Herrera soube usar o material coletado com muita inteligência, pois construiu a 

biografia de forma linear e cronológica, sempre mantendo detalhes do contexto histórico 

do que acontecia no México e no mundo. Além, é claro, dos acontecimentos mais 

importantes, tristes ou felizes, da vida de Frida Kahlo.  

A linearidade dos fatos é uma característica de muitas biografias, pois facilita o 

processo de produção do autor e também permite o leitor imaginar a vida do biografado 

de forma mais organizada. Já os detalhes sobre cada abordagem são característicos do 

JL, que traz o básico do jornalismo tradicional e o utiliza de maneira diferenciada. Ao 

invés de resumir a informação com os detalhes mais importantes, qualquer conteúdo 

abordado traz detalhes aprofundados. 
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Por conta destas características estarem em destaque no texto, tornou-se fácil 

identificar o que torna a biografia um subgênero incluso no JL, o texto necessita de uma 

riqueza de detalhes e informações muito bem apuradas. Tratando-se de biografia, é 

necessário que o texto apresente uma vivência próxima do real, mas nunca do total, pois 

isso é utópico. 

Acredito que este trabalho apresente uma maneira diferenciada de estudar 

técnicas de pesquisa e entrevista, pois avalia os resultados da apuração em um texto de 

jornalismo literário, que não é algo tão corriqueiro para muitos jornalistas. Trabalhar 

com esse estilo de texto foi um grande desafio, justamente porque em meio a estágios e 

outros trabalhos da faculdade, por vezes, nos acomodamos em produzir matérias e 

reportagens com a técnica do lead, e ler 536 páginas que são totalmente diferentes do 

habitual. Analisá-las foi gratificante. 

As múltiplas faces de Frida Kahlo foram reveladas nesta pesquisa através de 

análises de pequenos fragmentos destacados do texto, e que mostram uma Frida que 

poucos conhecem. Ela não é apenas a pintora com sobrancelhas unidas e flores nos 

cabelos. Ela foi, e representa até hoje, uma mulher forte, de lutas e superações. 

No que tange os objetivos específicos que foram apresentados no início deste 

trabalho, acredito que a forma como destacamos as diversas técnicas de apuração 

utilizadas por Hayden Herrera, foram esclarecedoras, pois todos os trechos elencados 

nas categorias foram segmentados conforme a fonte da informação, sejam documentos, 

livros, entrevistas, entre outros.  

No que tange a observação da construção das diferentes faces da pintora, 

notamos que a ordem cronológica, por si só, já apresenta diversas faces da pintora. Mas 

os relatos das entrevistas, em especial, mostraram pontos de vista diferentes de amigos e 

conhecidos de Frida em relação a sua vida, sua arte e a maneira como lidava nas 

situações turbulentas de sua vida.  

Quanto aos elementos que compuseram a vida da biografada, destacamos Diego 

como o elo principal de tudo. A relação de amor e ódio mais intensa, mais dolorosa e 

ainda assim de extrema importância para a carreira de Frida. Diego foi um dos maiores 

incentivadores de Frida em relação à pintura, e a seu lado, levou Frida para além dos 

seus andaimes, levou -a aos holofotes. 
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A tristeza causada pelos seus problemas de saúde também é um elemento 

importante para entender a vida de Frida e porque seus quadros têm cores e temas 

melancólicos. 

Frida foi muitas, e ainda assim única. Encerro esta pesquisa satisfeita com o 

resultado das análises, pois os objetivos, tanto geral como específico, foram atingidos e 

também trouxeram outras instigações, como por exemplo, a relação dos quadros de 

Frida com as fases de sua vida, e como eles se apresentam no texto da biografia que 

estudamos. 
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