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Resumo 

 

O objetivo desta dissertação é realizar uma leitura psicanalítica a respeito da vida e da 

obra de Frida Kahlo. O meu intuito de utilizar a biografia e a obra de Frida Kahlo como 

objeto de estudo deve-se, principalmente, ao fato dela apresentar características que 

podem ser compreendidas, à luz da psicanálise, como histeria feminina. Para tornar 

claro esse entendimento, nesta dissertação, parto da teoria freudiana e de autores que 

com ela contribuem – sobre a constituição psíquica feminina e os desarranjos que 

ocasionam a neurose histérica –, e após isto, faço interpretações psicanalíticas acerca da 

vida e da obra da artista em questão. 

 

Palavras-chave: Psicanálise – Histeria – Complexo de Édipo – Complexo de castração 

e desejo. 
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Abstract 

The aim of this dissertation is to perform a psychoanalytic reading about Frida Kahlo´s 

life and her work as well. Frida Kahlo was chosen as an object of studying because, 

meanly, she presents, for Psychoanalyses, female hysteria symptoms. In order to make 

this piece of work understood we used Freudian theory and writers that contributed to 

Freud´s thoughts and to the female psyche constitution and also to the disarrangements 

that cause the neurosis hysteric. After that I did psychoanalytic interpretations about life 

and work of the author on target. 

 

Key-words: Psychoanalysis – Hysteria– Complicated of Édipo – Complicated of 

castration and desire. 
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Introdução 

 

A presente dissertação tem como objetivo compreender os possíveis movimentos 

psíquicos da artista mexicana Frida Kahlo, utilizando para tanto a teoria freudiana, além 

das contribuições de autores contemporâneos como é o caso de Piera Aulagnier, dentre 

outros. 

Durante a elaboração desta dissertação, pretendo responder à seguinte questão que 

norteará meu pensamento na estruturação desse trabalho: o quê em Frida Kahlo é 

possível considerar como manifestação de uma organização psíquica histérica? Dessa 

maneira, destacarei o modo peculiar por meio do qual a artista lida com as situações de 

sua vida e com suas relações afetivas para poder compreender como a identificação, que 

é a via principal da histeria, assim como postula Freud, se faz presente. 

O interesse por este estudo surgiu no início do meu percurso no campo do saber 

psicanalítico, ao empreender a leitura da biografia da artista Frida Kahlo, na qual o 

sentimento de inferioridade em relação à figura do sexo oposto, o modo como se 

identifica com as figuras parentais, entre outras peculiaridades, permitiram-me supor 

que uma organização psíquica histérica fazia-se presente na artista em questão. 

A escolha específica por esta artista também se deu após a observação de suas 

obras que figuram quase todas em auto-retratos. Talvez essa seja a primeira indagação 

que se faz ao se deparar com a obra de Frida Kahlo. No entanto, a obra de Kahlo, a meu 

ver, é mais do que repetições de si mesma. Na minha maneira de entender, sua obra 

representa questões inerentes a sua psicossexualidade e conforme vivencia os eventos 

de sua vida, como por exemplo: o primeiro amor, o casamento, os abortos, a separação 
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de Rivera, a traição dupla da irmã e do marido e a relação sexual com mulheres; a artista 

ao retratar a si, expressa com muita dor o registro que figura dentro dela sobre esse 

vivido e que não está dissociado de sua psicossexualidade, sendo por essa razão, que 

pode ser compreendida à luz da teoria psicanalítica. 

No entendimento de Diego Rivera,  

―(...) a obra de Frida Kahlo brilha como um diamante entre muitas 

jóias menores: é clara e dura, de faces definidas com precisão... Os 

auto-retratos, produzidos a intervalos, nunca são idênticos; ainda que 

cada vez se pareçam mais a Frida, são propensos a trocas e 

perduráveis ao mesmo tempo, como uma dialética universal. Um 

monumental realismo ilumina a obra de Frida. Também se oculta 

certo materialismo no coração extraído, o sangue que flui sobre 

mesas, as banheiras do banheiro, as plantas, as flores e as artérias 

fechadas pelas pinças hemostáticas da pintora. (...) A arte de Frida é 

individual e coletiva. Seu realismo é tão monumental que todas têm 

múltiplas dimensões. Como conseqüência, pinta ao mesmo tempo o 

exterior e o interior dela mesma e do mundo...‖
1
 

O caráter sanguinolento com figuras da anatomia humana, como por exemplo, 

útero, feto, pés, seios, coração, artéria e o próprio corpo humano desnudo que estão 

presentes em um número considerável das obras de Kahlo, talvez representem o modo 

como a artista podia dar forma a seus conteúdos afetivos e figuram como manifestações 

de sua psicossexualidade – tecidas no decorrer de sua suposta história libidinal e 

identificatória. 

                                                 
1 HERRERA, Hayden. Frida: una biografía de Frida Kahlo. México: Diana, 1986, p.222. 
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No meu modo de entender, cada parte do corpo humano escolhida por Kahlo a 

ser retratada em sua obra tinha para ela um significado de ordem emocional, assim 

sendo, conforme suponho, o útero talvez figurasse como representante de sua 

esterilidade, o feto representa os filhos que ela não pôde gerar, os seios, especificamente 

os da ama de leite, figuram como a experiência prematura de separação da mãe, o 

coração como órgão que culturalmente representa o amor, as artérias a ligação com 

Rivera e o próprio corpo desnudo como um corpo que precisava ser constantemente 

exposto por conta dos procedimentos médicos. 

A respeito da obra de arte, Freud, em ―O Moisés de Michelângelo‖ (1913) 

considera:  

―A meu ver, o que nos prende tão poderosamente [a uma obra 

de arte] só pode ser a intenção do artista, até onde ele 

conseguiu expressá-la em sua obra e fazer-nos compreendê-la. 

Entendo que isso não pode ser simplesmente uma questão de 

compreensão intelectual; o que ele visa é despertar em nós a 

mesma atitude emocional, a mesma constelação mental que 

nele produziu o ímpeto de criar. (...) Para descobrir sua 

intenção, contudo, tenho primeiro de descobrir o significado e o 

conteúdo do que se acha representado em sua obra; devo, em 

outras palavras, ser capaz de interpretá-la”.
2
 

Assim, conforme o método utilizado por Freud frente à escultura de ―Moisés de 

Michelangelo‖, no decorrer desta dissertação, faço interpretações de Frida Kahlo a 

partir de sua biografia e algumas de suas obras que, no meu modo de entender, dão 

                                                 
2
 FREUD, Sigmund (1913). O Moisés de Michelângelo. ESB, vol. XIII, 1996, p. 217-218. 
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sinais de sua psicossexualidade e de sua possível história libidinal e identificatória. 

 Violante (2004) considera em acordo com Freud que, ―(...) todo sujeito humano 

se constitui psíquica e sexualmente (...)‖
3
. Isto significa, a meu ver, que toda 

manifestação do humano, seja ela uma obra de arte, ou um ato perverso, está 

relacionada intimamente com sua psicossexualidade e seu inconsciente.  

Este estudo fundamenta-se na psicanálise enquanto teoria sobre o psiquismo em 

suas dimensões metapsicológica e psicopatológica. 

No que se refere ao percurso seguido neste trabalho, inicialmente, no Capítulo I, 

trato da constituição psíquica feminina por meio da teoria freudiana que, teoricamente, 

se inicia a partir da vivência de satisfação, momento inaugural do psiquismo e se 

estende até a resolução edípica. Ainda, enfatizo a influencia do outro como fator 

indispensável à constituição psicossexual do sujeito. E também ganham ênfase as 

contribuições de Piera Aulagnier a respeito dos momentos fundamentais para a 

constituição de Eu. 

No Capítulo II, trato da histeria, que se instalará como vicissitude 

psicopatológica no processo da constituição da psicossexualidade. Neste capítulo, a 

teoria freudiana a respeito da histeria feminina será abordada por meio das contribuições 

de autores contemporâneos que dialogam com esta teoria. 

E no Capítulo III, apresento dados biográficos da vida e de algumas obras de 

Frida Kahlo, por meio das quais interpreto como a artista foi se constituindo 

psiquicamente no decorrer de sua suposta história libidinal e identificatória tomando 

como base a teoria freudiana e autores contemporâneos que com ela contribuem. 

                                                 
3 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios Freudianos em Torno da Psicossexualidade. São Paulo: Via 

Lettera, 2004, p. 138. 
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Capítulo 1 

A constituição psíquica feminina  

 

Inicio o presente capítulo pelos eventos mais primitivos que ocorrem para que o 

psiquismo possa se estruturar. A importância da utilização destes momentos iniciais da 

constituição psíquica decorre do enfoque deste trabalho quanto à necessidade da 

presença do outro que é, na teoria freudiana, compreendida como peça fundamental na 

constituição do psiquismo. 

Em 1895, quando Freud escreve o ―Projeto para uma Psicologia Científica‖, propõe, 

pela primeira vez, o conceito de vivência de satisfação. Em relação ao conceito de 

vivência de satisfação, Freud escreve: ―O organismo humano é, a princípio, incapaz de 

promover essa ação específica. Ela se efetua por ajuda alheia, quando a atenção de uma 

pessoa experiente é voltada para um estado infantil por descarga através da via de 

alteração interna.‖
4
 

Dessa maneira, ao nascer, o bebê, sente fome, chora e estes são estímulos 

provenientes do interior do organismo e, por este motivo, só poderão ser abolidos por 

meio de uma intervenção do mundo externo ou ajuda alheia, que irá promover uma 

ação específica oferecendo o que é preciso para eliminar este desconforto inicial do 

bebê.   

A partir da criação do conceito de vivência de satisfação, que Freud reitera em 1900, 

                                                 
4 FREUD, Sigmund (1895). Projeto para uma Psicologia Científica. ESB, vol. I, 1996, p. 370. 
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em ―A Interpretação dos Sonhos‖, ele expõe minuciosamente o momento inicial da 

constituição do aparelho psíquico. Sobre isso ele escreveu: 

―O bebê faminto grita ou dá pontapés, inerme. Mas a situação 

permanece inalterada, pois a excitação proveniente de uma necessidade 

interna não se deve a uma força que produza um impacto momentâneo, 

mas a uma força que está continuamente em ação. Só pode haver 

mudança quando, de uma maneira ou de outra (no caso do bebê, 

através do auxílio externo), chega-se a uma ―vivência de satisfação‖ 

que põe fim ao estímulo interno.‖ 
5
 

Assim, de acordo com esse conceito, que trata dos momentos primitivos da 

constituição psíquica, Freud fala da necessidade da presença do outro, que em geral, é a 

mãe, que é compreendida como peça fundamental na constituição do psiquismo para a 

instauração da psicossexualidade na criança. 

Desse modo, é por meio dessa experiência de satisfação, que põe fim ao estímulo 

interno, que resulta como representação no psiquismo uma imagem mnêmica. Sobre 

esse fato Freud escreveu: 

 ―(...) na próxima vez em que essa necessidade for despertada, 

surgirá de imediato uma moção psíquica que procurará 

recatexizar a imagem mnênica da percepção e reevocar a 

própria percepção, isto é, restabelecer a situação da satisfação 

original. Uma moção dessa espécie é o que chamamos de 

desejo (...).
6
 

Conforme interpretação de Violante acerca da obra de Piera Aulagnier, ―(...) este é o 

                                                 
5 FREUD, Sigmund (1900). A Interpretação dos Sonhos. ESB, vol. V, 1996, p. 594. 
6 FREUD, Sigmund (1900). A Interpretação dos Sonhos. ESB, vol. V, 1996, p. 594. 
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momento inaugural da psique e gênese da sexualidade, uma vez que, junto com o leite, 

o bebê deve ingerir libido materna.‖
7
 

Dessa maneira, concordando com a interpretação de Violante acerca da obra de 

Freud e de Aulagnier, considero que os cuidados com a criança realizados pela mãe ou 

substituto despertam nela a pulsão sexual ou libido, que, junto à pulsão de auto-

conservação integram a pulsão de vida. 

Em 1905, quando publica os ―Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade‖, Freud 

reitera a importância que atribui a um outro experiente, que é indispensável na 

instauração da sexualidade na criança, ao despertar sua pulsão sexual. Sobre este fato 

escreve: 

―Na época em que a mais primitiva satisfação sexual estava 

ainda vinculada à nutrição, a pulsão sexual tinha um objeto fora 

do corpo próprio, no seio materno (...). Não é sem boas razões 

que, para a criança a amamentação no seio materno torna-se 

modelar para todos os relacionamentos amorosos. (...)
8
 

Em seguida, Freud, escreve:  

 ―O trato da criança com a pessoa que a assiste é, para ela, uma 

fonte incessante de excitação e satisfação sexuais vindas das 

zonas erógenas, ainda mais que essa pessoa __ usualmente, a 

mãe__ contempla a criança com os sentimentos derivados de 

sua própria vida sexual: ela a acaricia, beija e embala, e é 

perfeitamente claro que a trata como o substituto de um objeto 

sexual plenamente legítimo.(...) Quando ensina seu filho a 

amar, está apenas cumprindo sua tarefa; afinal, ele deve 

                                                 
7 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios Freudianos em Torno da Psicossexualidade. São Paulo: Via 

Lettera, 2004, p. 36. 
8 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p. 210-211. 
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transformar-se num ser humano capaz, dotado de uma vigorosa 

necessidade sexual, e que possa realizar em sua vida tudo 

aquilo a que os seres humanos são impelidos pela pulsão.‖ 
9
 

Portanto, a pulsão sexual é despertada na criança pelos cuidados que, 

habitualmente, a mãe tem para com ela, a partir de sua própria psicossexualidade.   

Em 1924, quando publica ―O Problema Econômico do Masoquismo‖, Freud 

propõe a existência de duas classes de pulsões nos organismos vivos: a pulsão de vida e 

a pulsão de morte. Freud recorre à biologia, referindo-se a organismos unicelulares e 

multicelulares, o que me faz pensar que ele partiu da lógica mais simples para chegar à 

mais complexa, no que diz respeito ao psiquismo humano. 

De acordo com Freud, ―a libido tem a missão de tornar inócuo o instinto 

destruidor e a realiza desviando essa pulsão, em grande parte, para fora (...) no sentido 

de objetos do mundo externo. A pulsão é então chamada de pulsão destrutiva, pulsão de 

domínio ou vontade de poder‖.
10

 

Assim, compreendo que a pulsão de vida, - que abrange a pulsão sexual ou 

libido e a pulsão de auto-conservação -, e a pulsão de morte ou destrutiva são as duas 

classes de pulsões que operam no aparelho psíquico – onde o serviço da pulsão de vida 

é o ―amansamento‖ da pulsão de morte, revertendo-a em grande parte para fora do 

aparelho psíquico, no mundo externo. 

Depois de instalada no psiquismo, a pulsão sexual tem que se organizar, daí as 

diferentes formas de organização da libido: organizações pré-genitais - a oral ou 

canibalesca e a sádico anal; organização genital infantil – de primazia do falo - e 

organização genital adulta, que se inicia após o término da fase de latência. 

Em relação às organizações pré-genitais da libido, a fase oral/ canibalesca é 

                                                 
9 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p. 210-211. 
10 FREUD, Sigmund (1924). O Problema Econômico do Masoquismo. ESB, vol. XVIII Rio: Imago, 1969, 

p.181. 



 18 

caracterizada pela busca incessante do prazer por meio da boca, lábios e língua. Numa 

etapa seguinte da organização da libido, na fase anal, a libido passa a ser caracterizada 

pela busca de prazer na região anal. 

Nos ―Três ensaios...‖, antes de tratar da organização genital infantil, Freud 

chama atenção para o fato de que, na fase oral, o ato de chuchar ―(...) é determinado 

pela busca de um prazer já vivenciado e agora relembrado‖.
11

 Isto significa que o auto -

erotismo é o modo pelo qual a pulsão sexual busca satisfação no próprio corpo, 

relembrando um prazer já vivenciado com o outro. Segundo Freud, ―(...) a pulsão não 

está dirigida para outra pessoa; satisfaz-se no próprio corpo, é auto-erótica (...)‖.
12

  

Ainda, escreve Freud: 

―A atividade sexual apóia-se primeiramente numa das funções 

que servem à preservação da vida [por exemplo, a alimentação], 

e só depois torna-se independente delas (...). A necessidade de 

repetir a satisfação sexual dissocia-se então da necessidade de 

absorção de alimento (...). A criança não se serve mais do 

objeto externo para sugar, mas prefere uma parte de sua própria 

pele (...) porque a torna mais independente do mundo externo, 

que ela ainda não consegue dominar (...).‖
13

 

Nesse texto, Freud define zona erógena como ―(...) uma parte da pele ou da 

mucosa em que certos tipos de estimulação provocam uma sensação prazerosa de 

determinada qualidade‖.
14

 

No entanto, em nota de rodapé datada de 1915, Freud amplia a noção de zona 

erógena. Sobre este conceito ele escreve: ―As reflexões posteriores e o aproveitamento 

                                                 
11 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p. 171. 
12 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p. 170. 
13 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p. 171. 
14 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p. 172. 
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de outras observações levaram-me a atribuir a propriedade de erotogenia a todas as 

partes do corpo e a todos os órgãos internos (...).‖
15

 

Segundo Freud, ―(...) as quantidades de excitação que provêm dessas partes do 

corpo [os genitais, a boca, o ânus ou qualquer parte do corpo] não sofrem as mesmas 

vicissitudes, nem têm destino igual em todos os períodos da vida.‖
16

  

Freud acrescenta aos ―Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade‖, uma nota 

de rodapé datada de 1924, depois de publicar ―A Organização Genital Infantil‖ em 

1923, identificando uma outra maneira de a libido se organizar, a organização genital 

infantil ou fase fálica, onde meninos e meninas fantasiam a existência de apenas um 

sexo, o masculino. 

 Escreve ele: 

Posteriormente (1923), eu mesmo modifiquei essa exposição, 

intercalando, depois das duas organizações pré-genitais, uma 

terceira fase no desenvolvimento infantil; esta, que já merece o 

nome de genital, exibe um objeto sexual e certo grau de 

convergência das aspirações sexuais para esse objeto, mas se 

diferencia num aspecto essencial da organização definitiva da 

maturidade sexual. É que conhece apenas um tipo de genitália: 

a masculina. Por isso denominei-a de estágio fálico da 

organização.
17

 

Em 1933, em ―Ansiedade e Vida Instintual‖, Freud indica a diferença entre a 

organização genital infantil e a organização genital definitiva que ocorre com a 

maturidade sexual. Ele pontua: 

                                                 
15 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p. 173. 
16 FREUD, Sigmund (1909). Caráter e Erotismo Anal. ESB, vol. IX, 1996, p. 160. 
17 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p. 188. 
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―Em terceiro lugar, vem a fase fálica na qual, em ambos os 

sexos, o órgão masculino (e o que corresponde a este nas 

meninas) assume uma importância que não pode mais ser 

negligenciada. Reservamos o nome de fase genital para a 

organização sexual definitiva, que se estabelece após a 

puberdade e na qual o órgão genital feminino, pela primeira 

vez, encontra o reconhecimento que o órgão masculino havia 

adquirido muito tempo antes.
18

 

Em ―A Organização Genital Infantil (uma interpolação na teoria da 

sexualidade)‖, Freud considera: ―(...) existe uma masculinidade, mas não feminilidade. 

A antítese aqui é entre possuir um órgão genital masculino ou ser castrado”.
19

 

Quando a criança, em sua investigação sexual, se depara com a diferença sexual 

anatômica [de que o menino tem um pênis e a menina não], esta descoberta se impõe 

para ela como uma questão obscura que precisa ser desvendada. E, como resposta a esta 

questão [da diferença anatômica] passa a elaborar ―teorias‖ com a finalidade de 

encontrar uma compreensão para este enigma.  

Acerca dessas teorias sexuais infantis, em ―Sobre as Teorias Sexuais das 

Crianças‖ (1908), Freud escreve: ―Estou convicto de que nenhuma criança — pelo 

menos nenhuma que seja mentalmente normal e menos ainda as bem dotadas 

intelectualmente — pode evitar o interesse pelos problemas do sexo nos anos anteriores 

à puberdade.‖
20

 

                                                 
18 FREUD, Sigmund (1933). Novas Conferências Introdutórias Sobre a Psicanálise. Conferência XXXII. 

Ansiedade e Vida Instintual. ESB, vol. XXII, 1996, p. 101. 
19 FREUD, Sigmund (1923). Organização Genital Infantil (uma interpolação na teoria da sexualidade. 

ESB, vol. XIX, 1996, p. 161. 
20 FREUD, Sigmund (1908). Sobre as Teorias Sexuais Infantis. ESB, vol. IX, 1996, p. 191. 
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Freud sustenta ainda que essas teorias sexuais infantis, ―(...) são indispensáveis 

para uma compreensão das próprias neuroses‖.
21

 Dessa forma, segundo postula, a 

primeira dessas teorias consiste em: 

―(...) atribuir a todos, inclusive às mulheres, a posse de um 

pênis, tal como o menino sabe a partir de seu próprio corpo. (...) 

já na infância, o pênis é a principal zona erógena e o mais 

importante objeto sexual auto-erótico. O alto valor que o menino 

lhe concede reflete-se naturalmente em sua incapacidade de 

imaginar uma pessoa semelhante a ele que seja desprovida desse 

constituinte essencial.‖ 
22

 

 
A partir daí se inicia a primeira tentativa de resolução desse enigma. Segundo 

Freud, ―Rejeitam o fato e acreditam que elas realmente, ainda assim, vêem um pênis.‖
23

 

Como modo de  reagir a essa diferença, a ausência de pênis na menina é rejeitada, tanto 

o menino como a menina negam que existe uma diferença. 

Em seguida, a criança apresenta uma segunda maneira para resolver esta 

questão: desenvolvendo a idéia de que o pênis da menina é pequeno, mas vai crescer. 

Com o passar do tempo, essa fantasia não se realiza e a criança constitui uma 

terceira e última fantasia: a de que, na menina, o pênis estivera lá, mas fora retirado. 

Esta terceira fantasia emocionalmente significativa, a de que o pênis foi retirado 

é a fantasia da castração, que coloca os dois sexos em posições diferentes em relação ao 

complexo de castração.  

                                                 
21 FREUD, Sigmund (1908). Sobre as Teorias Sexuais Infantis. ESB, vol. IX, 1996, p.193. 
22 FREUD, Sigmund (1908). Sobre as Teorias Sexuais Infantis. ESB, vol. IX, 1996, p.196. 
23 FREUD, Sigmund (1923). Organização Genital Infantil (uma interpolação na teoria da sexualidade). 

ESB, vol. XIX, 1996, p. 159. 

 



 22 

Em ―A Organização Genital Infantil (uma interpolação da teoria da 

sexualidade)‖, Freud interpreta que, para a criança, ―a falta de pênis é vista como 

resultado da castração.‖
24

 No caso do menino, a fantasia de castração provoca o temor 

pela ameaça de ser castrado. Na menina, a falta de um pênis leva-a a supor que foi 

castrada. 

Freud considera que frente à percepção da diferença anatômica entre os sexos 

abrem-se para a menina três linhas de desenvolvimento possíveis. Sobre este fato ele 

escreve:  

―A descoberta de que é castrada representa um marco decisivo 

no crescimento da menina. Daí partem três linhas de 

desenvolvimento possíveis: uma conduz à inibição sexual ou à 

neurose, outra, à modificação do caráter no sentido de um 

complexo de masculinidade, a terceira, finalmente, à 

feminilidade normal.‖
25

 

No que diz respeito à inveja do pênis, em ―Algumas Conseqüências Psíquicas da 

Distinção Anatômica Entre os Sexos‖ (1925), Freud considera:  

O primeiro passo na fase fálica iniciada dessa maneira não é (...) 

uma momentosa descoberta que as meninas estão destinadas a 

fazer. Elas notam o pênis de um irmão ou companheiro de 

brinquedo, notavelmente visível e de grandes proporções, e 

imediatamente o identificam com o correspondente superior de 

                                                 
24 FREDU, Sigmund (1923). A Organização Genital Infantil (uma interpolação na teoria da sexualidade). 

ESB, vol. XIX, 1996, p.159. 
25 FREUD, Sigmund (1933). Novas conferências Introdutórias Sobre Psicanálise. Conferência XXXIII. 

Feminilidade. ESB, vol. XXII, 1996, p. 126. 
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seu próprio órgão pequeno e imperceptível; dessa ocasião em 

diante caem vítimas da inveja do pênis.
26

  

A inveja que a menina sente quando nota o pênis de um menino é descrita por 

Freud da seguinte forma: ―Ela viu, sabe que não tem e quer tê-lo‖.
27

 Assim, a inveja do 

pênis faz parte do complexo de castração da menina. 

Em relação ao complexo de castração na menina, após ela ter percebido que é 

desprovida de pênis, em 1938, no ―Esboço de Psicanálise‖, Freud escreve:  

Os efeitos do complexo de castração na menina são mais 

uniformes e não menos profundos. Uma criança do sexo 

feminino, naturalmente, não tem necessidade de recear a perda 

do pênis; ela reage, todavia, ao fato de não ter recebido um. 

Desde o início, inveja nos meninos a posse dele; pode-se dizer 

que todo o seu desenvolvimento se realiza à sombra da inveja do 

pênis. Ela começa por efetuar vãs tentativas de fazer o mesmo 

que os meninos (...).
28

 

Ainda em relação à inveja do pênis das meninas, em ―Teorias Sexuais Infantis‖ 

(1908), Freud sublinha que:  

―Elas desenvolvem um vivo interesse por essa parte do corpo 

masculino, interesse que é logo seguido pela inveja. As meninas 

julgam-se prejudicadas e tentam urinar na postura que é possível 

para os meninos porque possuem um pênis grande; e quando 

                                                 
26 FREUD, Sigmund (1925). Algumas Conseqüências Psíquicas da Distinção Anatômica Entre os Sexos. 

ESB, vol. XIX, 1996, p. 280. 
27 FREUD, Sigmund (1925). Algumas Conseqüências Psíquicas da Distinção Anatômica Entre os Sexos. 

ESB, vol. XIX, 1996, p. 281. 
28 FREUD, Sigmund (1940). Esboço de Psicanálise. ESB, vol. XIX, 1996, p. 207. 
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uma delas declara que ‗preferiria ser um menino‘, já sabemos 

qual a deficiência que desejaria sanar.
29

  

Segundo Freud, ―(...) as meninas responsabilizam sua mãe pela falta de pênis 

nelas e não a perdoam por terem sido, desse modo, colocadas em desvantagem‖.
30

  

Em decorrência disso, a menina ressentida se afasta da mãe e vai buscar no pai o 

que considera que a mãe não lhe deu, um pênis. Assim, segundo Freud, ―com a 

transferência, para o pai, do desejo de um pênis-bebê, a menina inicia a situação do 

complexo de Édipo‖.
31

  

Freud chama a atenção para o fato de que a menina ―(...) só atinge a normal 

situação edipiana positiva depois de ter superado um período anterior que é governado 

pelo complexo negativo.‖
32

 

Isto significa que a menina passa de uma vinculação com sua mãe, denominada 

fase pré- edipiana, em que o Édipo negativo domina, para um vinculação com seu pai 

ou fase edipiana, em que o Édipo positivo está dominando. 

Em ―O ego e o Id‖ (1923), Freud postula a existência de um complexo de Édipo 

completo. Escreve ele: 

―(...) fica-se com a impressão de que de modo algum o complexo de 

Édipo simples é a sua forma mais comum, mas representa antes uma 

simplificação ou esquematização que é, sem dúvida, freqüentemente 

justificada para fins práticos. Um estudo mais aprofundado geralmente 

revela o complexo de Édipo mais completo, o qual é dúplice, positivo e 

negativo (...). Isto equivale a dizer que um menino não tem 

                                                 
29 FREUD, Sigmund (1908). Sobre as Teorias Sexuais das Crianças. ESB, vol. IX, 1996 p. 197-198. 
30 FREUD, Sigmund (1933). Novas Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise. Conferência XXXIII. 

Feminilidade. ESB, vol. XXII, 1996 p.124. 
31 FREUD, Sigmund (1933). Novas Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise. Conferência XXXIII. 

Feminilidade. ESB, vol. XXII, 1996 p. 128. 
32 FREUD, Sigmund (1931). Sexualidade Feminina. ESB, vol. XXI, 1996, p. 234. 
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simplesmente uma atitude ambivalente para com o pai e uma escolha 

objetal afetuosa pela mãe, mas que, ao mesmo tempo, também se 

comporta como uma menina e apresenta uma atitude afetuosa feminina 

para com o pai e um ciúme e uma hostilidade correspondentes em 

relação à mãe (...).‖
33

 

 De acordo com Freud, ainda no mesmo escrito, 

―A experiência analítica demonstra então que, num certo número de 

casos, um ou outro dos constituintes desaparece, exceto por traços mal 

distinguíveis; o resultado, então, é uma série com o complexo de Édipo 

positivo normal numa extremidade e o negativo invertido na outra, 

enquanto que os seus membros intermediários exibem a forma 

completa, com um ou outro dos seus dois componentes 

preponderando.
34

‖ 

Isto significa que, tanto para o menino quanto para a menina, no complexo de 

Édipo positivo o desejo da criança irá em direção ao adulto do sexo oposto e desta 

maneira irá rivalizar com o adulto do mesmo sexo que o seu. No complexo de Édipo 

negativo ocorre a inversão dessa lógica: a criança possui desejo pelo genitor do mesmo 

sexo que o seu e rivaliza como o do sexo oposto. 

Em ―Sexualidade Feminina‖ (1931), a respeito da fase de vinculação da menina 

com a mãe, Freud considera que ―(...) onde a ligação da mulher com o pai era 

particularmente intensa, a análise mostrava que essa ligação fora precedida por uma 

fase de ligação exclusiva à mãe, igualmente intensa e apaixonada.‖
35

  

                                                 
33 FREUD, Sigmund (1923). O Ego e o Id. ESB, vol. XIX, 1996, p. 45- 46. 
34 FREUD, Sigmund (1923). O Ego e o Id. ESB, vol. XIX, 1996, p. 45- 46. 
35 FREUD, Sigmund (1931). Sexualidade Feminina. ESB, vol. XXI, 1996, p. 233. 
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Para Freud, na fase de vinculação da menina com a mãe, a menina tem o desejo 

de: ―(...) ter da mãe um filho, e o desejo correspondente de ela mesma ter um filho‖ 
36

 ; 

assim, o pai é um rival causador de problemas. 

No que diz respeito à atividade sexual da menina na fase do complexo de Édipo 

negativo, Freud salienta que ―(...) as principais ocorrências genitais da infância devem 

ocorrer em relação ao clitóris‖.
37

 Para Freud, ―(...) por muitos anos, a vagina é 

virtualmente inexistente e, possivelmente, não produz sensações até a puberdade.‖
38

 

Considera que ―com a mudança para a feminilidade, o clitóris deve, total ou 

parcialmente, transferir sua sensibilidade, e ao mesmo tempo sua importância, para a 

vagina‖.
39

 

Assim, segundo Freud postula, ―(...) a comparação com o que acontece com os 

meninos nos mostra ser o desenvolvimento de uma menininha em mulher normal mais 

difícil e mais complexo, de vez que inclui duas tarefas extras às quais não há nada 

equivalente no desenvolvimento de um homem.‖ 
40

 Essas mudanças ocorrem na zona 

erógena – do clitóris para a vagina – e na mudança do objeto sexual – da mãe para o 

pai. 

Freud diz ainda, no caso da menina, que o complexo de castração prepara para o 

complexo de Édipo positivo ao invés de destruí-lo; a menina é levada a abandonar sua 

ligação com a mãe devido a sua inveja do pênis, e entra na situação edipiana positiva 

como um refúgio. 

                                                 
36 FREUD, Sigmund (1933). Novas Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise. Conferência XXXIII. 

Feminilidade. ESB, vol. XXII, 1996, p. 120. 
37 FREUD, Sigmund (1931). Sexualidade Feminina. ESB, vol. XXI, 1996, p. 236. 
38 FREUD, Sigmund (1931). Sexualidade Feminina. ESB, vol. XXI, 1996, p. 236. 
39 FREUD, Sigmund (1933). Novas Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise. Conferência XXXIII. 

Feminilidade. ESB, vol. XXII, 1996, p. 119. 
40 FREUD, Sigmund (1933). Novas Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise. Conferência XXXIII. 

Feminilidade. ESB, vol. XXII, 1996, p. 117. 
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No entanto, para Freud, ―(...) a situação feminina só se estabelece se o desejo do 

pênis for substituído pelo desejo de um bebê, isto é, se um bebê assume o lugar do 

pênis, consoante uma primeira equivalência simbólica.‖
41

 

Isto significa que a menina deve superar a inveja do pênis, renunciando ao 

desejo de receber um pênis do pai e substituindo esse desejo pelo de ter um filho. 

No que se refere à resolução do complexo de Édipo, em ―A Dissecção da 

Personalidade Psíquica‖ (1933), Freud considera que: ―(...) abandonando o complexo 

de Édipo, uma criança deve (...) renunciar às intensas catexias objetais que depositou 

em seus pais, e é como compensação por essa perda de objetos que existe uma 

intensificação tão grande das identificações com seus pais, as quais provavelmente há 

muito estiveram presentes em seu ego.‖ 
42

 

Para Freud, como resultado da resolução edípica, cria-se uma nova instância, 

chamada superego. Segundo ele, o superego está ―(...) intimamente ligado ao destino 

do complexo de Édipo, de modo que o superego surge como o herdeiro dessa 

vinculação afetiva tão importante para a infância.‖ 
43

  

Ainda em ―A Dissecção da Personalidade Psíquica‖ (1933), Freud postula que o 

superego ―É também o veículo do ideal do ego, pelo qual o ego se avalia, que o 

estimula e cuja exigência por uma perfeição sempre maio ele se esforça por cumprir. 

Não há dúvida de que esse ideal do ego é o precipitado da antiga imagem dos pais, a 

expressão de admiração pela perfeição que a criança então lhe atribuía.‖
44

 

Assim Freud, em Moisés e o Monoteísmo Três Ensaios (1939), com a dissolução 

                                                 
41 FREUD, Sigmund (1933). Novas Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise. Conferência XXXIII. 

Feminilidade. ESB, vol. XXII, 1996, p. 128. 
42 FREUD, Sigmund (1933). Novas Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise. Conferência XXXI. A 

Dissecção da Personalidade Psíquica. ESB, vol. XXII, 1996, p. 69. 
43 FREUD, Sigmund (1933). Novas Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise. Conferência XXXI. A 

Dissecção da Personalidade Psíquica. ESB, vol. XXII, 1996, p. 69. 
44 FREUD, Sigmund (1933). Novas Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise. Conferência XXXI. A 

Dissecção da Personalidade Psíquica. ESB, vol. XXII, 1996, p. 70. 
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do complexo de Édipo e a conseqüente instituição de seus herdeiros (superego e ideal 

do ego), o sujeito tem acesso a um outro período. Escreve ele: 

(...) a vida sexual dos seres humanos (...) apresenta uma eflorescência 

precoce que chega ao fim por volta do quinto ano, sendo seguida pelo 

que é conhecido como período de latência (até a puberdade), em que 

não há desenvolvimento ulterior da sexualidade (...).
45

 

Assim sendo segundo postula Freud (1917), ―Aproximadamente do sexto ao 

oitavo ano de vida em diante, podemos observar uma parada e um retrocesso no 

desenvolvimento sexual, que, nos casos em que culturalmente há mais condições, 

podemos chamar de período de latência.‖
46

  

Acerca da puberdade nos Três Ensaios... (1905), Freud considera que, ―Com a 

chegada da puberdade introduzem-se as mudanças que levam a vida sexual infantil a 

sua configuração normal definitiva. Até esse momento, a pulsão sexual era 

predominantemente auto-erótica; agora, encontra o objeto sexual.‖
47

 

Então, após a fase de latência sexual, o sujeito tem acesso à última fase da 

organização libidinal: a organização genital adulta. Nesta fase, as pulsões estão 

unificadas sob primazia dos órgãos genitais, mas é importante destacar que as fases do 

desenvolvimento libidinal não ocorrem linearmente, como Freud escreve: ―Este 

processo nem sempre é realizado de modo perfeito. As inibições em seu 

desenvolvimento manifestam-se como os muitos tipos de distúrbio da vida sexual.‖
48

 

Para abordar o lugar do desejo materno na constituição psíquica do bebê, recorro a 
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Piera Aulagnier. 

A autora propõe um modelo de aparelho psíquico que privilegia a atividade de 

representação. Em ―A Violência da Interpretação‖ (1975), por atividade de 

representação Aulagnier compreende, ―(...) o equivalente psíquico de metabolização 

própria à atividade orgânica.‖
49

 

E em seguida define trabalho de metabolização,  

―(...) como a função pela qual um elemento heterogêneo a estrutura 

celular é rejeitado ou, ao contrário, transformado num material que se 

torna a ela homogêneo. Esta definição pode se aplicar rigorosamente 

ao trabalho que efetua a psique, com uma única diferença: neste caso, 

o elemento absorvido e metabolizado não é um corpo físico, mas um 

elemento de informação.‖ 
50

 

Assim a atividade psíquica é constituída por três modos de funcionamento ou 

processos de metabolização por meio dos quais representam o vivido na psique 

atribuindo-lhe uma causalidade: o originário, o primário e o secundário, que produzem 

respectivamente as representações pictográfica, fantasmática e ideativa e que atribuem a 

causalidade do vivido respectivamente ao autoengendramento, à onipotência do desejo 

do outro e a uma causalidade inteligível. 

Acerca dos processos de metabolização ou modos de funcionamento, Aulagnier 

(1975) postula ainda,  

―(...) não estão imediatamente presentes na atividade psíquica; eles se 

                                                 
49 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação: do Pictograma ao Enunciado. Rio de 
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sucedem temporalmente e a emergência de cada um deles resulta da 

necessidade que se impõe à psique de tomar conhecimento de uma 

propriedade do objeto, exterior a ela, propriedade que o processo 

anterior tinha obrigação de ignorar. Esta sucessão no tempo não é 

mensurável. Tudo leva a crer que a distância que separa a entrada em 

ação do processo originário da do primário é extremamente reduzida; 

a atividade do processo secundário é também muito precoce.‖
51

 

Desse modo, sobre o processo originário, em ―A Violência da Interpretação‖ 

(1975), Aulagnier postula: ―(...) o encontro originário, em princípio acontece no 

momento do nascimento, entretanto nos autorizamos a deslocar este momento, para 

situá-lo quando de uma primeira e inaugural experiência de prazer: o encontro boca-

seio. Quando falamos de momento originário é a este ponto de partida que nos 

referimos.‖
52

 

Conforme Violante (2001), intérprete brasileira da obra de Piera Aulagnier, 

―No nível do originário, único modo de funcionamento psíquico 

presente no nascimento, o encontro da boca (órgão sensorial, zona) 

com o seio (objeto complementar, externo e com poder de 

estimulação) e o prazer ou desprazer que daí decorre será o protótipo 

do elemento de informação libidinal passível de ser representado. 

Para a atividade pictográfica, que é pulsional, é impossível 

representar a boca separada do seio. Então, boca-seio será 

representada pictograficamente, como se fosse uma unidade, cujas 
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partes se fundem, se unem, se houver prazer; ou então, no caso de 

desprazer, se rejeitam, se repelem.‖
53

 

Acerca da noção de pictograma, Aulagnier (1975) postula: 

―O pictograma é a primeira representação que a atividade psíquica faz 

dela mesma, através da figuração do objeto zona-complementar e do 

esquema relacional que ela impõe a estas duas entidades. Prazer e 

desprazer dependerão das relações respectivamente figuradas entre o 

objeto e a representação coextensiva a toda vivência de prazer; o estado 

de rejeição, de agressão de um pelo outro, será a representação 

coextensiva a toda vivência de desprazer.‖   

Assim, interpreta Violante (2001): 

―(...) uma vez que o originário ignora todo signo de relação, a psique 

atribuirá tanto o prazer quanto o desprazer decorrentes dos sucessivos 

encontros – consigo mesmo, com o próprio corpo, com o Eu dos outros 

e com a realidade – à atividade do sistema que os inscreve 

psiquicamente, ou seja, eles serão representados como tendo sido auto-

engendrados. Assim é que o originário, regido pelo postulado do auto-

engendramento, atribui à própria atividade psíquica/sensorial a 

causalidade de todo afeto prazeroso ou desprazeroso vivido.‖
54

 

De acordo com Violante (2001), ―A representação pictográfica do fenômeno é 

condição à sua existência na psique. (...) este é o modo de funcionamento psíquico mais 
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primitivo, mas que se manterá em ação no decorrer da vida do sujeito, simultânea e 

mais ou menos conflituosamente com os processos primário e secundário de que fala 

Freud.‖
55

 _ e que Aulagnier mantém. 

No entanto, como o originário ignora o signo de relação, é necessário que um outro 

modo de funcionamento entre em cena: o primário. 

Acerca do processo primário, Aulagnier (1975), postula:  

―A entrada em função do primário é a conseqüência do 

reconhecimento, imposto à psique, da presença de um outro corpo e, 

portanto, de um outro espaço separado do seu próprio. Este 

reconhecimento não é compatível com o postulado do auto-

engendramento próprio ao originário, auto-engendramento no qual não 

pode haver lugar para a representação de uma separação (qualquer que 

seja ela), entre engendrante e engendrado. É o reconhecimento da 

separação entre dois espaços corporais, e portanto, entre dois espaços 

psíquicos, reconhecimento imposto pela experiência da ausência e do 

retorno, que deverá ser representada pela figuração de uma relação que 

une o separado. Esta representação é,  conjuntamente, reconhecimento 

e negação da separação. ‖
56

 

Para Violante (2001), conforme interpretação da obra de Aulagnier, 

―O originário funciona sozinho apenas por momentos e não durante 

uma fase. Isto porque, para ser representada na psique, a realidade da 
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ausência e do retorno da mãe requer a entrada em ação de um outro 

modo do psiquismo funcionar: o processo primário. Inexoravelmente, 

a realidade da separação se impõe, com toda a negação e o ódio que 

acarreta, ao obrigar a psique a ter que se representar como destituída 

do poder de só auto-engendrar prazer.‖
57

 

Acerca do processo primário, Aulagnier (1975) postula ainda: 

―O que caracteriza a produção fantasmática é uma figuração na qual, 

efetivamente, existe a representação de dois espaços, mas estes dois 

espaços estão submetidos ao desejo de um só. Em outros termos, a 

psique é confrontada à obrigação de reconhecer que o seio é um 

objeto separado do próprio corpo e, portanto, um objeto cuja 

possessão não é garantida; daí a recusa da psique em reconhecer 

como efeito do seu próprio desejo, uma separação que ela não tem o 

poder de abolir.‖
58

  

Dessa maneira, Aulagnier (1975) considera: 

 ―A esta dupla necessidade de salvaguardar o postulado da onipotência 

do desejo e de se apropriar de uma primeira informação sobre a 

separação dos espaços psíquicos e corporais, correspondem, de um 

lado, o estabelecimento de uma representação do Outro agente e 

garantia de onipotência do desejo – e por outro lado, a representação do 

próprio espaço corporal, enquanto separado, como conseqüência deste 
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desejo: o prazer que este ‗espaço‘ experimenta se apresentará como o 

efeito do desejo do Outro de uma reunificação entre os dois espaços 

separados e o desprazer se apresentará com efeito do seu desejo de 

rejeição.‖
59

  

Para Aulagnier (1975),  

―O postulado do primário tem duas conseqüências essenciais: dar uma 

interpretação cênica de um mundo onde todo acontecimento e todo 

existente encontram sua causa na intenção projetada sobre o desejo do 

Outro; causar desprazer, cuja experiência é inevitável, o que vem 

provar a realização do desejo do Outro; desprazer que pode, assim, 

tornar-se fonte de prazer uma vez que, ao experimentá-lo, asseguramo-

nos de estar conformes ao desejo do Outro (...)‖. 
60

 

Desse modo, segundo postula Aulagnier (1975), ―A meta adequada ao desejo da 

psique é, e será sempre, o estado de prazer, o desejo de prazer. Para a psique, se não há 

prazer, a causa é um desejo, que só pode ser o desejo de um Outro, desejo que tem 

como objeto o não prazer na psique.‖
61

 

Aulagnier (1975) considera que  

―A imagem do ‗fantasiante‘ e do mundo especificadas pelo primário 

fará com que a figuração seja sempre uma relação entre duas posições 

complementares de todo o desejo: tudo o que testemunha a existência 
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do não-eu será interpretado como manifestação do desejo do Outro e 

todo o vivenciado pelo ‗fantasiante‘ como efeito da resposta que este 

desejo espera ou impõe.‖ 
62

 

Assim, de acordo com a autora, ―A necessidade de situar no exterior da cena um 

olhar que, supostamente, experimentará prazer ou desprazer, é a conseqüência do 

postulado segundo o qual funciona o primário: postulado que exige que, entre a 

vivência do prazer ou desprazer, e a onipotência do desejo do Outro exista sempre uma 

relação de causa e efeito.‖
63

  

Conforme interpretação de Violante (2001),  

―A atribuição da causa do vivido à onipotência do desejo do Outro – 

o desejo da própria criança projetado em um dos pais ou o desejo dos 

pais – é o postulado que rege o primário. Por meio desse processo, 

todo prazer e todo desprazer vividos nos sucessivos encontros e 

desencontros com o Eu do Outro e com a realidade serão 

representados na psique e atribuídos ao desejo do Outro de dar ou 

recusar prazer – sendo a mãe, via de regra, o representante do Outro. 

Outro como suporte de que todo sujeito depende para se constituir: 

mãe, pai, enfim, o que remete a uma ordem cultural.‖
64

 

No entanto, para que o Eu possa advir, um outro modo de funcionamento entra em 

cena: o secundário. Assim sendo, o postulado que rege o Eu é o da causalidade 

inteligível. 
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Dessa maneira, Aulagnier (1975) postula: 

―A inscrição psíquica da imagem de palavra exige a passagem ao 

processo secundário, ou seu traço já pode ser encontrado no 

funcionamento do processo primário? A resposta depende da função da 

imagem de palavra e acesso e lógica do discurso – o que supõe uma 

forma bastante elaborada da linguagem, para que ela se imponha, 

segundo expressão de Cassirer, como ‗totalidade autônoma que escapa 

a toda arbitrariedade‘, a aparição da imagem de palavra deverá 

coincidir com a plena elaboração da instância que institui o processo 

secundário: o Eu.‖ 
65

  

Para Aulagnier (1975), ―O registro do escutado e da voz merecem uma atenção 

particular, devido ao lugar preponderante que ocuparão na organização do sistema 

semântico que constitui o Eu.‖ 
66

 

Assim sendo, para a autora,  

―O fato de a linguagem ser, inicialmente, recebida como uma 

seqüência sonora não deve fazer-nos esquecer que, para a voz que fala, 

esta seqüência é, ao mesmo tempo, mensagem, expressão, atribuição 

de um sentimento ou de um desejo e que o emissor desta voz esquece 

que, para o infans, os efeitos daí resultantes serão de uma outra ordem. 

O representante do Outro age em função de sua palavra, obra do 

secundário, operando assim esta antecipação que projeta sobre a 
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criança o a priori  de um entendimento, para o qual ela constitui a 

condição prévia indispensável.‖ 
67

 

De acordo com Aulagnier (1975),  

―O primeiro objetivo do processo secundário é adequar o discurso que 

fala a realidade à lógica do primário. O processo secundário reconhece 

o poder autônomo do discurso, não pode negar que ele é portador de 

significações, mas o conjunto do sistema por elas constituído será 

interpretado a partir de uma lógica contraditória a este mesmo sistema. 

O primário pressupõe o reconhecimento de um exterior, cuja presença 

e cuja separação não podem ser anuladas; o secundário exige o 

reconhecimento de um discurso portador de significações não 

arbitrárias, que o informa a respeito do novo postulado lógico o qual 

ele deverá considerar.‖ 
68

 

Acerca do secundário, Violante interpreta (2001):  

―O secundário é o modo de funcionamento psíquico do Eu ou 

instância enunciante. Devido à sua exigência de significação, por 

meio desse processo, o Eu atribuirá tudo aquilo que vive a uma 

causalidade inteligível. Este é o postulado que rege esta instância. 

(...) Os produtos desse modo de funcionamento são as idéias ou 

representações ideativas e os enunciados.‖ 
69
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 Ainda para Aulagnier (1975), para que o Eu possa constituir-se necessita antes 

mesmo de o bebê nascer, ser pré-enunciado pelo discurso materno e pré-investido por 

sua libido. Desse modo, o Eu é pré-investido e pré-enunciado pela libido materna_ de 

modo prevalente. 

Segundo Aulagnier (1975), antes de nascer, o bebê é precedido por um discurso 

materno carregado de libido que lhe diz respeito e que é enunciado pelo porta-voz 

[mãe]: mas esse discurso dependerá de como o porta-voz recalcou sua sexualidade 

infantil para transmiti-la ao seu bebê; assim, ele já nasce mergulhado nos resquícios do 

complexo de Édipo dos pais – a começar pelo da mãe. 

Após ter nascido o bebê, para Aulagnier (1975), a figura materna, por meio de seu 

desejo e discurso, desempenha a função de porta-voz na estruturação psíquica dele. 

Segundo a autora, a mãe é ―(...) porta-voz no sentido literal do termo, pois é a esta voz 

[materna] que o infans deve, desde o seu nascimento, o fato de ter sido incluído num 

discurso que, sucessivamente, comenta, prediz, acalenta o conjunto de suas 

manifestações (...)‖
70

. 

Ainda sobre o discurso do porta-voz, Aulagnier postula que ―O discurso materno se 

dirige, inicialmente, a uma sombra-falada projetada sobre o corpo do infans (...).‖
71

 

Assim a autora define a sombra falada: 

―O que chamamos sombra é, portanto, constituído de uma série 

de enunciados que testemunham o desejo materno referente à 

criança; eles constituem uma imagem identificatória que 
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antecipa o que será enunciado pela voz deste corpo, ainda 

ausente.‖
72

 

Deste modo, a sombra falada pode ser considerada como aquilo que o desejo 

materno endereça ao Eu ainda inexistente do bebê. 

Segundo Piera Aulagnier, a sombra falada é ―(...) herdeira da estória edipiana da 

mãe e de seu reprimido (...).‖
73

 Isto quer dizer que o que é endereçado ao corpo do bebê 

é um conjunto de desejos aos quais a mãe precisou renunciar na sua infância. 

No entanto, ocorre que, por esta sombra ter sido construída a partir dos desejos 

oriundos da história edipiana materna, poderá existir uma ruptura quando houver o 

encontro propriamente dito entre a sombra e o corpo real do bebê, impedindo que a mãe 

exerça a sua função de investir nele. Segundo Aulagnier (1975), ―o primeiro ponto de 

ruptura entre esta sombra [do bebê pré-investido e pré-enunciado] e este corpo é 

representado pelo sexo.‖
74

 

A ruptura entre sombra falada e corpo real do bebê – que poderá ser determinada 

pelo sexo - pode ser um fator contribuinte para um desarranjo na constituição psíquica 

do sujeito, o qual fica condenado a viver o que supõe que a mãe quer. 

Para Aulagnier, o Eu é constituído por meio de uma dialética identificatória que se 

dará no decorrer da infância. Assim, a cena que inaugura o psiquismo e abre o jogo 

identificatório é o primeiro encontro entre o bebê e a mãe. No que diz respeito ao bebê, 

a autora retoma a idéia freudiana de que o psiquismo não conhecia a fome, o alimento 
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ou a necessidade, mas utiliza essas manifestações para formular uma demanda que é, 

desde o início, demanda de libido materna. 

No momento em que ocorre o encontro inaugural entre o bebê e a mãe, esta acredita 

que dispõe de um saber sobre as necessidades do corpo e da psique do bebê. Portanto, 

aquilo que é manifestado, seja ―(...) o primeiro som emitido pelo infans, seja o grito 

mais inarticulado, não impede que seja entendido pela mãe como demanda de‘...‖. 
75

 

Dessa forma, segundo Aulagnier, no que diz respeito à mãe, ―(...) qualquer 

manifestação de vida no sujeito (grito, movimentos de alegria, sinal de sofrimento) é 

interpretada pela mãe como um apelo, como uma mensagem da qual ela seria a 

destinatária, interpretação que, por sua vez, é forjada nos moldes de seu próprio 

desejo‖.
76

 Isto significa que a mãe interpreta _ a partir de seu próprio desejo_ as 

manifestações do bebê como uma mensagem endereçada a ela.  

Conforme Aulagnier sustenta, ―essa demanda que visa o desejo da mãe é o que 

chamaremos de demanda primária, aquela que é dirigida ao Outro e que não pode 

exprimir se não um voto: ser resposta em conformidade com a oferta (...)‖. 
77

Assim, a 

identificação primária corresponde à demanda primária. Segundo esta autora, a dialética 

que representa a identificação primária é: ― ‗ a mãe deseja que o infans demande‘ e  ‗o 

infans  demanda que a mãe deseje‘ ‖. 
78

 

No que diz respeito à ―identificação primária‖, que ocorre no nascimento, Aulagnier 

considera que o bebê identifica-se ―(...) com as percepções coextensivas à resposta 

materna. Ele é primeiramente aquilo que ele percebe do e pelo objeto, esse prazer de 
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beber ou esse desespero da ausência (...).‖
79

  

Após a identificação primária, Aulagnier destaca um segundo momento da dialética 

identificatória na constituição do Eu, que é a identificação especular, por meio da qual o 

Eu advém. 

A identificação especular ou imaginária é definida por Aulagnier como ―(...) o 

segundo tempo da dialética identificatória‖.
80

 Para a autora, na identificação especular 

ocorre o encontro entre o olhar do bebê e sua imagem no espelho, sendo que este 

encontro é testemunhado pelo olhar materno. 

Sobre esse fato, ela escreve: ―Esse encontro entre sujeito e ego especular é o que vai 

instaurar o registro imaginário como lugar das identificações do ego, oferecendo ao 

sujeito uma aparente autonomia nesse registro‖.
81

 

A experiência especular é definida pela autora, em A Violência da Interpretação 

(1975), como comportando três momentos: 

1. O surgimento de uma imagem especular que a psique do bebê reconhece como 

sua. 

2. O desvio do olhar do bebê de sua imagem especular para o olhar de sua mãe, 

onde ele lê o enunciado que diz que sua imagem é objeto do prazer materno. 

3. O retorno do olhar do bebê para sua imagem especular que, a partir deste 

momento, será constituída pela relação entre a imagem e a legenda que a concerne, 

percebida no olhar materno. 
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É no terceiro momento – quando o bebê retorna o seu olhar para a imagem 

especular –, que ele irá constituir, imaginariamente, o visto no espelho como objeto de 

prazer da mãe, na medida em que ele faz uma união entre o visto e o escutado materno a 

respeito dessa imagem. 

A este respeito, em ―A violência da Interpretação‖ (1975), Aulagnier escreve: ―É 

esta junção que aciona o registro imaginário e designa o momento no qual entra em 

cena o que preanuncia o Eu: momento no qual se opera uma soma entre a imagem 

especular e o enunciado identificatório que o Outro, num primeiro tempo, pronuncia 

sobre ela.‖
82

 

Desta forma, para Aulagnier, quando ocorre a junção entre o visto e o escutado 

proferido pela mãe , ―o que a criança encontra não é a simples objetivação de si mesma 

como imagem, mas também a designação que lhe envia o olhar do Outro, indicando-lhe 

‗ quem é‘ este que o Outro ama, nomeia e reconhece‖.
83

 

Ainda no que diz respeito à identificação especular ou imaginária, a autora postula 

que ―a identificação imaginária pressupõe a possibilidade, para o sujeito, de se designar 

por um enunciado identificatório que possa ser referido à sua imagem, entendendo-se 

aqui esta imagem de si mesmo que o acompanha ao longo de sua existência‖.
84

 

No entanto, segundo a autora postula a imagem não tem o poder de fazer com que 

os outros a vejam tal como o sujeito a vê, ou tal como o sujeito gostaria que os outros o 

vissem. 
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Este conflito entre a imagem e o enunciado que a diz, segundo Aulagnier, ―(...) 

deslocará seu centro de gravidade do suporte especular para o que chamamos o saber 

identificatório, ou o discurso que o Eu pode manter sobre o Eu‖.
85

 

Na identificação especular, o outro torna-se o ―referente inconsciente ao qual serão 

daí por diante medidos todos os ‗outros‘ da demanda, que pronunciará seu veredito 

sobre a inadequação de todo objeto de resposta com relação a esse primeiro objeto da 

oferta, mas que por isso, permite o ricochete infinito da busca.‖
86

 

Dessa maneira, Aulagnier considera que:  

―À criança, ela [mãe] pode oferecer muitos emblemas narcisistas; 

pode achá-la bonita, boa, inteligente; porém, há um reconhecimento 

que não está em seu alcance atribuir-lhe, um emblema que ela não 

pode discriminar para o filho: aquele que daria seu estatuto de sujeito 

no campo do gozo. Esse olhar surpreendido no espelho, que ela está 

sempre pronta para oferecer, investe sua imagem e não sua carne. 

Aquela que gratifica a criança com uma infinidade de dons, privou-a 

o tempo todo daquilo que ela não sabia demandar, mas que no 

entanto funda seu desejo: ser causa do gozo.‖.
87

 

Segundo Aulagnier, ―a castração pode ser definida como a descoberta, no registro 

identificatório, de que não ocupamos jamais o lugar que acreditávamos nosso e que 

inversamente já estávamos destinados a ocupar um lugar no qual não poderíamos 
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ainda nos encontrar.‖
88

 

Desse modo, para Aulagnier, a angústia de castração é uma angústia de 

identificação, na medida em que ressurge todas as vezes em que o discurso 

identificatório que o Eu sustenta a respeito de si mesmo for abalado pela prova da 

realidade. 

Para a autora, o primeiro sinal daquilo que é compreendido no ―tempo para 

compreender‖ é a interdição do objeto incestuoso à mãe, como objeto de desejo. 

Em Um Intérprete em Busca de Sentido – I (1986), Aulagnier postula que a 

assunção da castração simbólica por parte da criança pressupõe que ela conclua:  

―Desejá-la foi um erro, continuar desejando-a seria uma crime: por 

isso o ideal não pode mais sustentar o anseio da realização de um 

desejo que faria do eu o excluído, o fora-da-lei. O desmoronamento 

desse anseio que para o sujeito equivale a um cisma em seu andaime 

identificatório, arrasta em sua queda essa série de objetos que  

constituíam sua armadura e com eles, o ideal tal como funcionava até 

então.‖
89

 

Essa interdição marca o declínio do complexo de Édipo e, em decorrência disso, 

abre-se o acesso a uma nova organização da dialética identificatória e da economia 

libidinal do sujeito: a partir desse momento o Eu pode relativizar os enunciados 

identificatórios veiculados pelo discurso dos pais e investir em emblemas 

identificatórios oferecidos pelo discurso do meio. 
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Assim, o Eu pode formular enunciados identificatórios do tipo “quando eu 

crescer, serei...” – demanda de ideais endereçada a si mesmo, o que caracteriza a 

demanda pós- edípica. 

 Essa posição libidinal e identificatória do Eu, decorrente da assunção da 

castração e correlata da demanda pós -edípica – que é a demanda de ideais dirigida a si 

mesmo –, funda o terceiro tempo da dialética identificatória, a qual Aulagnier designa 

como identificação simbólica. 

 Segundo Aulagnier, a identificação simbólica inclui dois tempos: o ―tempo de 

compreender‖, que se estende desde o advento do Eu até a assunção da castração, e o 

―tempo de concluir‖, que se inicia com a castração e culmina com a identificação ao 

projeto. 

 Aulagnier define o projeto identificatório como: ―(...) a autoconstrução contínua 

do Eu pelo Eu, necessária para que esta instância possa se projetar num movimento 

temporal, projeção de que depende a própria existência do Eu‖.
90

 Violante esclarece 

que, ―o projeto identificatório corresponde ao ideal de ego, na teoria freudiana‖.
91

 

 O projeto identificatório abre o acesso ao registro da temporalidade porque 

oferece ao sujeito uma imagem futura de si mesmo sobre a qual o Eu presente pode 

projetar-se em um tempo futuro. 

No plano da identificação, a saída do Édipo implica que a referência 

identificatória do Eu seja sempre o resto da subtração entre o Eu futuro e o Eu presente, 

ou seja, há sempre uma distância a ser preservada entre o Eu e o projeto identificatório. 
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Sobre esse fato Aulagnier escreve: 

―Esse x, esse ‗a-menos‘, deve permanecer faltando, a fim de que 

projeto e eu não venham faltar. Dizer que esse x é aquilo através de 

que o sujeito tem acesso à (ou assume sua) castração, é uma primeira 

verdade (...); mas, reconhecer que esse mesmo x é o elemento pelo 

qual o sujeito preserva um lugar àquilo que (...) havíamos chamado 

de ‗esperança narcisista‘, é uma segunda verdade. Se, nesse período 

posterior ao Édipo, o sujeito é capaz  de renunciar à crença de que 

basta desejar para ter, se pode aceitar saber que jamais saberá tudo, 

que não possuirá nunca todo as riquezas, que jamais será amado por 

todas as mulheres (ou por todos os homens), não renunciará 

entretanto à esperança de um auto-encontro entre um ideal e um eu 

em total conformidade.‖
92

 

 Desse modo, segundo Aulagnier, ―o Eu assina (...) um compromisso com o 

tempo: ele renuncia fazer do futuro este lugar no qual o passado poderia retornar, aceita 

esta constatação, mas preserva a esperança de que, um dia, este futuro lhe devolverá a 

possessão de um passado, tal qual ele o sonhou.‖
93

 

Para a autora, se tudo correr bem na resolução edipiana com a assunção da 

castração simbólica, tanto a menina como o menino terão acesso ao desejo de ter filhos, 

cuja transmissão a mãe é responsável. 
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Capítulo 2  

A Histeria Como Vicissitude Psicopatológica   

―Dessa agonia sem fim que foi a minha vida, eu 

diria: fui como um pássaro que gostaria de voar e 

que não podia.‖
94

 

A saída histérica como destino psíquico será refletida neste capítulo a partir da 

teoria psicanalítica freudiana como também por meio das contribuições de outros 

autores contemporâneos estrangeiros como Françoise Dolto, Alonso & Fuks, Hugo 

Mayer, Octavi Mannoni e Étienne Trillat e brasileiros como Violante. 

Em Sexualidade feminina (1931), acerca da histeria Freud considera que a fase 

primitiva de ligação da menina com a mãe ―(...) comporta todas as fixações e repressões 

a que podemos fazer remontar a origem das neuroses (...)‖.
95

  

Isto significa que a ligação da menina com o seu primeiro objeto de desejo, a saber, 

a mãe, trará conseqüências para o seu posterior desenvolvimento psicossexual.  

Em Feminilidade (1933), no que se refere à resposta da mãe diante do nascimento 

de um filho, Freud considera que: 

A diferença na reação da mãe ao nascimento de um filho ou de 

uma filha mostra que o velho fator representado pela falta de 
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pênis não perdeu, até agora, a sua força. A mãe somente obtém 

satisfação sem limites na sua relação com seu filho menino; este 

é, sem exceção, o mais perfeito, o mais livre de ambivalência de 

todos os relacionamentos humanos.
96

 

Assim, depende da constituição psíquica da mãe sua reação frente ao sexo do bebê. 

Em decorrência disto, a satisfação permite-lhe investimento libidinal e o 

desapontamento pode resultar em um não investimento. 

Sobre essa fase inicial, na qual é a mãe quem investe libidinalmente na criança, 

conforme já referido anteriormente, Freud postula que ―(...) essa fase de ligação [da 

menina] com a mãe está especialmente relacionada à etiologia da histeria (...)‖
97

 . 

Sobre essa relação da criança com a mãe nos primeiros tempos de vida, Pellegrino 

em “Os sentidos da paixão”, considera que a vivência edípica, na fase fálica, será 

influenciada pelas vicissitudes da relação do bebê com sua mãe, desde a etapa mais 

primitiva do desenvolvimento libidinal do sujeito. Segundo ele: 

(...) a virulência do conflito edípico, na fase fálica, será 

decisivamente influenciada pelas vicissitudes da relação entre a 

criança e a mãe, na fase oral. Quanto pior for esta relação, 

quanto menos a criança se sentir amada e protegida pela figura 

materna, mais se agarrará a ela, e mais devastadoras serão as 

paixões desencadeadas na etapa posterior. Ao contrário, se a 

relação for boa e amorosa, mais facilidade terá a criança de 

aceitar o corte separador que, com a interdição do incesto, a 
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afasta da mãe.
98

 

Seguindo a linha de reflexão de Pellegrino, é possível compreender que, na fase 

oral, quando a relação da mãe com a criança começa a ser construída, quanto menos a 

criança receber amor e cuidados dela haverá maior tendência a fixar-se nela. Ao passo 

que, quanto mais amor e proteção obtiver do primeiro objeto, a criança encontrará maior 

facilidade na separação, decorrente da  interdição do incesto. 

Na conferência XVIII, ―Fixação em Traumas – O inconsciente‖, Freud atribui 

importância ao movimento que suas pacientes histéricas apresentavam em retornar a um 

período do seu passado, em relação às quais ele escreve:  

 ―(...) a análise nos mostra que elas foram conduzidas de volta a 

um determinado período de seu passado, através dos sintomas de 

sua doença, ou pelas conseqüências desses sintomas. Na maior 

parte dos casos, com efeito, escolheu-se, para este fim, uma fase 

muito precoce da vida — um período de sua infância ou, até 

mesmo, por mais que isto pareça risível, um período de sua 

existência como criança de peito.‖
99

 

No estudo da constituição psicopatológica da histeria, não só o lugar do desejo da 

mãe e de sua relação com seu bebê-menina, que comporta fixações na fase oral e na fase 

fálica, necessita ser considerado, mas também o desejo do pai; portanto, do pai e da mãe 

em relação ao sexo da menina como fator importante em sua organização psicossexual 

histérica. Sobre esse reconhecimento dos pais, o lacaniano argentino Hugo Mayer 

(1989) considera: ―a atribuição que os pais fazem do sexo que terá a criança seria um 

                                                 
98 PELLEGRINO, Hélio. Édipo e a Paixão. In: CARDOSO, Sérgio et. al. Os sentidos da paixão. São 

Paulo: Cia das Letras, 1987, p. 310. 
99 FREUD, Sigmund (1916). Conferência XVII. ESB, vol. XVI, 1996, p. 282. 



 50 

fator determinante na organização sexual humana (...); o recém-nascido pode ser 

idealizado ou rechaçado segundo corresponda ou não às expectativas parentais. ‖
100

 

Para Mannoni (1994), a partir de suas experiências clínicas com histéricas, os pais 

da histérica acharam que ―(...) ‗Essa criança não é como deveria ser‘. (...) ‗ Nós 

queríamos um menino, não foi como deveria ser‘ ‖.
101

  

Conforme interpretação de Violante (2005), ―a menina que se tornará histérica 

simplesmente veio ao mundo desprovida do que os pais queriam: um pênis! Queriam 

um menino e não uma menina.‖
102

 

O investimento libidinal não só da mãe, mas dos pais na menina depende da 

organização psíquica de cada um, o que contará como fator predisponente ou não a uma  

organização histérica. 

Corroborando essa idéia a respeito do reconhecimento da identidade sexual da 

menina pelos pais, Dolto (1996) sublinha:  

Há atitudes inconscientes da mãe e do pai e palavras 

conscientes que, desde a primeira infância (...), trazem o seu 

fruto simbólico na forma como esse bebê-menina (...) constrói 

uma imagem de si mesmo, narcisada em sua pessoa e em seu 

sexo ou não. Ele tem a intuição de sua feminilidade e de seu 

sexo, em acordo ou desacordo com o prazer ou o desprazer de 

sua mãe, por um lado, e do seu pai em relação a ele, e com o 

prazer que lhe dão em seu corpo as sensações do seu sexo. Se a 
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mãe se narcisa de ser mulher e se sente feliz de ter uma filha, 

tudo está em ordem para a criança, que pode assim, investir sua 

feminilidade e seu sexo de maneira positiva. 
103

 

Assim, a maneira como a menina irá se organizar em torno do desenvolvimento da 

sua psicossexualidade dependerá da imagem que ela formou de si em função de sua 

relação com o pai e com a mãe na primeira infância. 

A respeito do olhar do outro e principalmente dos pais para a menina, Dolto (1996) 

considera ainda: ―(...) a noção de sua feminilidade forma-se no bebê-menina mediante 

outorgas de valores positivos que ela recebeu dos outros [pais e terceiros] referentes ao 

seu ser no mundo, ao seu corpo, presença e aspecto, e ao seu comportamento.‖
104

 

Desse modo, a feminilidade na menina será marcada de maneira positiva ou 

negativa em função da valorização que ela recebeu dos pais acerca de seu sexo. 

 No que diz respeito à atividade masturbatória na menina, Dolto (1996) defende que 

a mãe deve atribuir importância ao órgão da menina, nomeando esse lugar onde ela está 

obtendo prazer. Sobre esse fato a autora observa: 

 ―Quando a criança manifesta um prazer visível nessa 

masturbação genital, é necessário que, ao percebê-lo, a mãe lhe 

diga, lhe nomeie, nesse momento o lugar onde ela visivelmente 

sente prazer, explicando-lhe: é aí que você é uma verdadeira 

menina igual a mim. Em geral isso basta para narcisisá-la (...) o 

papel do adulto é confirmar essa observação e não 
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escandalizar.‖ 
105

 

Sobre a desvalorização da sexualidade da menina pela mãe, que marcará como 

negativa a psicossexualidade da menina, Mayer (1989) considera que ―(...) o rechaço 

materno da feminilidade da filha, como também de sua própria, contribui para que a 

menina não valorize seu papel de mulher.‖
106

 

O autor assinala ainda, que ―é freqüente vermos – sobretudo na histeria feminina – 

que a mãe desvaloriza sexualmente sua filha.‖
107

 

Freud, em ―Algumas Conseqüências Psíquicas da Distinção Anatômica Entre os 

Sexos‖ (1925), aborda a reação da menina frente à descoberta da diferença sexual 

anatômica. Escreve ele: ―Uma mulher, após ter-se dado conta da ferida ao seu 

narcisismo, desenvolve como cicatriz um sentimento de inferioridade.‖
108

 

Sobre esse sentimento de inferioridade feminino, em seu texto ―A Dissecção da 

Personalidade Psíquica‖ (1933), Freud reitera que ―o sentimento de inferioridade possui 

fortes raízes eróticas. O único órgão corporal realmente considerado inferior é o pênis 

atrofiado, o clitóris da menina.‖
109

 

Segundo Dolto (1996): 

A decepção narcísica provocada por essa descoberta [da 

distinção anatômica entre meninos e meninas] é sempre 

manifesta; (...) o comportamento da mãe ou do pai (...), nesse 
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estágio, pode mudar completamente o sentido narcisista dessa 

surpresa dolorosa, se ela é transformada em um mero ensejo 

para um esclarecimento sobre a sexualidade, e não de uma 

rejeição emocional por parte do adulto a quem a criança pede 

explicações.
110

 

Dessa maneira, a menina, ao perceber a diferença sexual anatômica, volta-se para os 

pais para confirmar se eles a desejam como ela é: uma menina e portanto, desprovida de 

pênis. Se tudo correr bem, ou seja, se o olhar do pai e da mãe for capaz de modificar tal 

surpresa, e no lugar da rejeição houver uma aquiescência, a menina tende a aceitar sua 

própria característica sexual como uma gratificação vinda dos pais. 

Entretanto, a menina que se tornará histérica parece não ter recebido dos pais essa 

confirmação de que é desejada por ser menina. Sobre isso, Alonso & Fuks (2004) 

consideram que: 

A histérica é filha de uma outra histérica que não conseguiu 

valorizar sua própria feminilidade e, em conseqüência disso, 

teria transmitido à filha um sentimento de menos valia em 

relação ao corpo. Chegado o momento do reconhecimento das 

diferenças entre os sexos, esse sentimento se tornaria um 

obstáculo à aceitação da castração.
111

 

Em relação ao complexo de castração, Mayer considera que: 

A elaboração desse complexo será dificultada pelas fixações 

narcisistas. Quanto maiores sejam estas, o outro contará cada vez 
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menos como ser sexual diferenciado que deseja e cada vez mais 

como instrumento que se necessita para renegar a diferença 

sexual (e o complexo de castração a que ela remete). A partir 

disso, são múltiplas as variantes que a clínica nos mostra: a 

inibição genital, a fascinação amorosa em que há uma 

dependência extrema do parceiro (...).
112

 

Assim, de acordo com Mayer (1989), aquela que tem como destino psíquico a 

histeria, ao se deparar com a própria castração, que será sinônimo de inferioridade, 

recorrerá a um parceiro que ela considere ter esse algo para lhe oferecer como forma de 

renegar sua inferioridade. 

 Segundo esse autor, a histérica é em termos psicossexuais: 

―(...) uma menina ferida em seu narcisismo, pois considera o 

fato de não ter pênis como resultado de uma castração, seja 

como for que a imagine. Quer vivencie o horror de encarnar um 

ser monstruoso a quem a mãe não deu o pênis que todos 

possuem, quer acredite com desespero que teve pensamentos ou 

atos ‗maus‘, pelos quais lhe ‗tiraram‘ o pênis, tentará 

compensar este sentimento de intolerável inferioridade 

dissimulando o que ela percebe como falta, imperfeição ou 

defeito, com o desejo de ocupar um lugar de completude e 

perfeição. Lugar instável no qual precisa ser constantemente 

confirmada pelo desejo que é capaz de despertar no outro: pela 

perfeição de sua voz, pelo atrativo de suas roupas, pela beleza 
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de seu corpo, pela agudeza de seu intelecto...‖
113

 

Corroborando com esse pensamento de Mayer (1989), sobre a dissimulação do 

sentimento de inferioridade que a histérica é acometida, Trillat (1991) observa que a 

histérica possui uma ―(...) necessidade de captar a atenção do adulto; (...) a criar um 

mundo imaginário, a encarnar personagens como no teatro (...) para atrair a afeição e a 

compaixão do próximo.‖
114

  

Mayer (1989) acrescenta também que a histérica não recorre apenas ao 

reconhecimento intelectual como compensação narcísica ao sentimento de inferioridade, 

mas também à libidinização do corpo que desperta o desejo masculino. Deste modo, o 

corpo é utilizado como um meio de despertar o desejo masculino e mantê-lo vivo. 

Conforme o autor, ―O desejo deve estar vivo para confirmá-la permanentemente, como 

não-castrada.‖
115

 

Em relação a essa compensação narcísica ao sentimento de inferioridade, por meio 

do desejo que a histérica desperta nos homens, Trillat (1991) destaca que ―A histérica 

seria do tipo provocadora que encontra sua satisfação nos desejos que faz nascer no 

parceiro.‖ 
116

 

No entanto, como os autores Alonso & Fuks (2004) observam, ―(...) nem sempre a 

histérica pode preservar a imagem especular que lhe garante o narcisismo fálico. Ela 

vive uma situação pendular em que os momentos de êxito se alternam com outros de 

quebra catastrófica que a fazem cair em impotência.‖
117

 

Deste modo, é possível compreender que, para a histérica, os momentos de êxito 
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são vividos como enunciação de sua potência fálica, ao passo que os momentos em que 

ela não obtém êxito, são vividos como expressão de impotência.  

Mayer (1989) destaca que: ―Toda filha alguma vez quis substituir a mãe como 

companheira do pai.‖ 
118

 _ já que o pai diante da filha é um doador do pênis. 

Alonso e Fuks (2004) observam que o pai da histérica deve ter uma função diante 

da demanda da filha: ―O pai deve promover e facilitar uma passagem, uma remodelação 

das expectativas, ressignificando a incompletude como função de uma lei simbólica. Na 

histeria, o pai não teria operado esta passagem: ser um representante da lei aí aonde é 

demandado para ser um doador que obture o rombo narcísico aberto pelo complexo de 

castração.‖
119

 

Mayer (1989) considera: ―A histérica às vezes aparece como a filha fálica de um pai 

muito poderoso, onipotente, e recria a situação dual anterior; com um acesso relativo à 

castração: o pai se transforma em um ajudante, ou ela em ajudante do pai. Nesse sentido, 

recriam uma unidade narcisista onde o homem, como objeto erótico, conta pouco.‖
120

 

Desta forma, a relação amorosa que a histérica mantém com o homem poderá 

colocá-lo numa posição de figura idealizada, a quem é delegada a constante obrigação 

de responder-lhe o que é desejável em uma mulher. 

Em relação à figura do pai, como sendo uma figura idealizada, Mayer (1989) 

acrescenta que, na histeria, é possível observar uma dependência estabelecida em 

relação a esse pai como uma figura idealizada, que representa por sua vez, um 

deslocamento da dependência da mãe. Assim o autor escreve:  
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―No passado, a dependência infantil não pôde ser bem tolerada 

pelos pais, especialmente pela mãe. Muitas vezes há uma 

tentativa de compensar o rechaço materno com o deslocamento 

da dependência da mãe para o pai idealizado. Idealizado e 

superestimado como representação materna, como uma 

compensação dela, porém também como ‗salvador‘ que poderia 

tirá-la de um vínculo materno vivido como deserto afetivo e 

transformá-la em uma mulher amada com ternura.‖
121

 

 

Ao defender sua idéia acerca da histeria, Mayer formula a seguinte 

compreensão:  

―Entendo, pois, que a histeria é uma patologia que se situa a meio 

caminho entre o complexo de Édipo negativo e o complexo de 

Édipo positivo, nesta positivação do complexo de Édipo normal 

pelo qual toda menina deve passar para transforma-se em mulher. 

(...) quanto mais próximo esteja de positivar totalmente o 

complexo de Édipo, mais próxima está de ser uma mulher 

normal. ‖
122

 

Assim, por se encontrar no meio caminho entre as duas fases do complexo de 

Édipo, fica presa em uma dupla identificação. 

Em ―Psicologia de Grupo e a Análise do Ego‖ (1921), Freud postula: 

―Suponhamos que uma menininha (...) desenvolve o mesmo 

penoso sintoma que sua mãe, a mesma tosse atormentadora, por 

                                                 
121 MAYER, Hugo. Histeria. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989, p. 62. 
122 MAYER, Hugo. Histeria. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989, p. 88 – 89. 

 



 58 

exemplo. Isso pode ocorrer de diversas maneiras. A 

identificação pode provir do complexo de Édipo; nesse caso, 

significa um desejo hostil, por parte da menina, de tomar o 

lugar da mãe, e o sintoma expressa seu amor objetal pelo pai, 

ocasionando realização, sob a influência do sentimento de 

culpa, de seu desejo de assumir o lugar da mãe: ‗Você queria 

ser sua mãe e agora você a é — pelo menos, no que concerne a 

seus sofrimentos‘. Esse é o mecanismo completo da estrutura 

de um sintoma histérico.‖
123

  

Neste caso, a menina se identifica com um sintoma da mãe e, por meio desta 

identificação, expressa o desejo de tomar o lugar da mãe junto ao pai. 

 Uma outra possibilidade proposta por Freud é a identificação com um sintoma 

da pessoa amada:  

―(...) por exemplo, Dora imitava a tosse do pai. Nesse caso, só 

podemos descrever o estado de coisas dizendo que a 

identificação apareceu no lugar da escolha de objeto e que a 

escolha de objeto regrediu para a identificação (...). 

Freqüentemente acontece que, onde há repressão e os 

mecanismo do inconsciente são dominantes, a escolha de objeto 

retroaja para a identificação: o ego assume as características do 

objeto.‖
124

 

Freud distingue que, na identificação o ego pode copiar tanto a pessoa que é amada 
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como aquela que não é. Mas, além desses tipos de identificação, há uma terceira 

possibilidade, na qual a identificação atual não é derivada de qualquer relação de objeto 

com o modelo que está sendo copiado. Freud escreve: 

―Suponha-se (...) que uma das moças do internato receba de 

alguém de quem está secretamente enamorado uma carta que lhe 

desperta ciúmes e que ela reaja por uma crise histérica. Então, 

algumas de suas amigas que são conhecedoras do assunto 

pegarão a crise, por assim dizer, através de uma infecção mental. 

O mecanismo é o da identificação baseada na possibilidade ou 

desejo de colocar-se na mesma situação.‖
125

 

Segundo Freud, a via principal da histeria é ―[...] a identificação com a pessoa 

amada.‖
126

 Para ele, na histeria, há uma acentuação excessiva do objeto. A histeria é um 

estado amoroso excessivo. ―O histérico exagera o amor do objeto e se torna, por isso, 

incapaz de se movimentar: ele se fixa.‖
127

 

Sobre os sintomas histéricos, Mayer (1989) considera que, ―(...) a identificação é 

um dos caminhos privilegiados que a estrutura histérica utiliza para cumprir seus 

desejos inconscientes encobrindo-os através dos sonhos, da fantasia ou do sintoma.‖
128

 

Em relação à superação do sofrimento que acomete a mulher portadora de uma 

organização psíquica histérica, Freud (1933) considera que: 

―O desejo de ter o pênis tão almejado pode, apesar de tudo 

                                                 
125 FREUD, Sigmund (1921). Psicologia de grupo e análise do ego. ESB, vol. XVIII, 1996, p. 117. 
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E.(Ed). tes premiers psychanalystes_ minutes de la societé psychanalytique de Vienna_ Vol.I_ 
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finalmente contribuir para os motivos que levam uma mulher à 

análise, e o que ela racionalmente pode esperar da análise — 

capacidade de exercer uma profissão intelectual, por exemplo 

— amiúde pode ser identificado como uma modificação 

sublimada desse desejo reprimido.‖
129

 

Isto significa que uma das possibilidades de superação da inveja do pênis 

poderia ser o reconhecimento social. Sobre isso, a partir de sua experiência clínica com 

algumas histéricas que analisou, Octave Mannoni (1994) pôde fazer a seguinte 

observação: 

―(...) elas se curam quando têm sucesso, um sucesso marcante. 

(...) Uma vez que obtêm um determinado sucesso, elas se 

destacam. Isso me fez pensar que o sucesso as livraria dos 

problemas, permitindo-lhes que se identificassem com elas 

mesmas. Elas são elas, quando têm sucesso. É preciso que seja 

um sucesso visível, é claro‖.
130

 

Assim, suponho que, quando há reconhecimento pelos outros dos atributos da 

histérica, ela tem a confirmação que outrora não foi possível, de que não lhe falta nada e 

nem é inferior, sendo, portanto, desejável. 

 

 

                                                 
129 FREUD, Sigmund (1933). Feminilidade. ESB, vol. XXII, 1996, p.125. 
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Capítulo 3 

Frida Kahlo: vida e obra 

 

Este capítulo tratará de minhas interpretações psicanalíticas a partir da leitura da 

biografia da artista Frida Kahlo, que foi publicada em português pelos autores como 

Martha Zamora, Andréa Kettenmann e Ruanda James, em espanhol pela autora Hayden 

Herrera, da leitura de seu diário, além da seleção de algumas de suas obras que julguei 

de maior importância para pensar a questão proposta nessa dissertação. A partir dessas 

biografias publicadas e da seleção que fiz de algumas de suas obras, pude reunir um 

conjunto de conhecimentos sobre a artista dos quais me utilizarei para poder comunicar 

ao leitor as impressões que tive e formular uma hipótese acerca da constituição psíquica 

de Frida Kahlo, que a meu ver, é histérica.  

Dessa maneira, não é o meu propósito fazer uma análise da contribuição política 

da artista enquanto membro do Partido Comunista, nem de sua arte quanto ao estilo, se 

surrealista ou não, mas sim, lançar um olhar psicanalítico sobre sua possível história 

libidinal e identificatória _ no decorrer da qual ela se constituiu psiquicamente como 

sujeito portador de uma organização psíquica histérica. 

Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, conhecida como Frida Kahlo, 

nasceu em 6 de julho de 1907, em Coyoacán, no México. Era a terceira filha de uma 

prole de quatro meninas. No entanto, seus pais, Matilde e Guillermo antes das meninas, 

tiveram um filho homem, mas, ―O único menino que lhes foi concedido pelo Céu 
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morreu ao nascer.‖
131

 As irmãs maiores de Frida se chamavam Matilde e Adriana e 

tinham a função de cuidar de Frida e de sua irmã mais nova, Cristina.  

Segundo Herrera (1986), Guillermo Kahlo, pai de Frida, ―era uma fotógrafo de 

êxito a quem o governo mexicano encarregou o registro do patrimônio arquitetônico da 

nação.‖
132

 Ainda, para a biógrafa: 

―Guillermo Kahlo era um técnico exigente com um enfoque 

tenazmente objetivo do que via. Em suas fotografias iguais às 

pinturas da filha, não há efeitos enganosos nem ofuscação romântica. 

Tratava de proporcionar toda a informação possível acerca da 

estrutura arquitetônica que fotografava, selecionando com cuidado 

sua posição e utilizando a luz e a sombra para delinear as formas‖.
133

 

No entanto, segundo afirma Herrera (1986), foi Matilde Calderón, ―quem 

persuadiu seu esposo a dedicasse à fotografia, profissão de seu pai. Frida disse que seu 

avô emprestou uma câmera a seu pai.‖
134

 

O pai de Frida, Guillermo Kahlo, já havia sido casado, tendo no primeiro 

casamento duas filhas, Maria Luisa e Margarita, as quais colocou em um convento 

quando se casou com Matilde Calderón y González, mãe de Frida. Assim, Frida era a 

quinta menina que Guillermo gerou. Quando Frida nasceu, seu pai fez questão que ela 

se chamasse Frieda, dizendo: ―Quero que ela se chame Frieda. Escrevam a maneira 

                                                 

131 JAMES, Ruanda. Frida Kahlo. São Paulo: Martins fontes, 1987, p.15. 

132 HERRERA, Hayden. Frida: una biografía de Frida Kahlo. México: Diana, 1986, p.18. 
133 HERRERA, Hayden. Frida: una biografía de Frida Kahlo. México: Diana, 1986, p.20. 
134 HERRERA, Hayden. Frida: una biografía de Frida Kahlo. México: Diana, 1986, p.20. 
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espanhola se quiserem, senhor vigário... Frieda em alemão, é a paz.‖
135

 Segundo James 

(1987), Guilhermo acreditava que o nome determinava a personalidade e que Frieda 

levava uma força na fonética.  

É desse entusiasmo de Guillermo que parte a primeira questão a ser pensada em 

torno da história de Frida. Penso que, ao escolher um nome para a filha, cuja fonética o 

pai supunha carregar uma força que determinava a personalidade, Guilhermo comunica 

seu desejo de ter uma filha que lhe trará prestígio. 

Em relação a esse entusiasmo do pai para com a filha, segundo dados da biografia 

da artista, destaco a seguinte passagem: ―(...) Frida é mais inteligente do que as outras, 

[três filhas do casal] e será ainda mais. (...) Frida utiliza muito bem seu potencial.‖
136

 

Frida declarava ter nascido no dia 7 de Julho de 1910: ―Nasci com uma 

revolução. É preciso pensar nisso. Foi nesse fogo que nasci, levada pelo impulso da 

revolta até o momento de vir ao mundo.‖
137

 Segundo informa James (1987), ela 

justificava que havia pessoas que queriam trocar de nome, de cabeça, até de  pele e ela 

havia trocado sua data de nascimento! 

Ao se declarar filha da revolução, no meu entendimento, isto parece não ser 

destituído de um sentido simbólico. Frida, a menina cujo nome carrega uma força na 

fonética, é filha de um pai que a colocou nesse lugar de menina revolucionária, que por 

sua força e inteligência iria rebelar-se; dessa maneira, talvez, declarar-se ―filha da 
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revolução‖, possa ser compreendido como um representante do desejo desse pai. 

Segundo informa Herrera (1986), ―pouco depois que nasceu Frida, sua mãe ficou 

enferma e uma ama de leite indígena amamentou a menina por um tempo.‖
138

 Sobre 

essa fato, Herrera (1986) destaca as palavras de Frida: ―me criou uma avó cujos seios se 

lavavam cada vez que eu ia mamar‖.
139

 

A biógrafa afirma ainda, que ―anos depois o fato de que a alimentou o leite de 

uma mulher indígena se tornou crucial para ela, e pintou a ama de cria, a encarnação 

mítica de sua herança mexicana, e a si mesmo, como uma menina de peito.‖
140

 

Essa pintura foi nomeada “A minha ama e eu” ( Figura 1) e data de 1937. Para a 

biógrafa, ―Frida tem razão em opinar que A Minha ama e eu era uma de suas melhores 

obras‖.
141

 Acerca dessa obra, Herrera (1986) sublinha as palavras de Frida: ―Apareço 

com o rosto de mulher adulta e o corpo de menina, nos braços de minha ama (...). Seus 

peitões gotejam leite, e o paraíso também... Saí vendo-me como menina, e ela tão forte, 

tão encharcada de prover, que me deu vontade de dormir.‖
142

 

Ainda, acerca da obra em questão, Kettenmann (2004) escreve: 

―A ama índia, nua da cintura para cima, tem uma máscara de pedra 

Teotihuana pré-colombiana em vez de cara. A sua aparência, que faz 

lembrar representações de deusas-mães indígenas (...) também remete 

para o motivo cristão colonial da virgem e do menino. (...) Mas, 
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enquanto as imagens ocidentais da virgem e do menino expressam 

afeto e uma intimidade que ligam mãe e filho, a relação aqui 

demonstrada é fria e distante, impressão essa realçada pela falta de 

contato como olhar da ama.‖ 
143

 

Segundo Herrera (1986), Frida afirmou ―que pintou a cara da ama como 

máscara, porque não se recordava de como era.‖
144

 Mas, para Herrera (1986), esse 

assunto é mais complicado. Desse modo, para a biógrafa,  

―Frida havia querido prestar uma aparência otimista e tranqüilizadora 

à ama, (...) a terrível máscara de pedra de Teotihuana com os olhos 

vazios e frios, dificilmente poderia ser mais horripilante como figura 

materna. (...) Esta [Frida] não se vê como uma menina sonolenta, 

satisfeita e mimada. O olhar penetrante que dirige para o espectador 

parece indicar que está absorvendo, junto com o leite (...), o 

conhecimento terrível de seu próprio destino.‖
145

 

Afora a enfermidade da mãe, nesta mesma época, quando Frida tinha somente 

11 meses, nasceu sua irmã Cristina. Sobre essa diferença de idade de um filho para o 

outro, em “Feminilidade” (1933), Freud postula:  

―Nos casos em que duas crianças têm uma diferença de idade 

tão pequena, que a lactação é prejudicada pela segunda 

gravidez, essa censura adquire uma base real, sendo 

surpreendente que uma criança, até com uma diferença de idade 

de apenas 11 meses, já tenha suficiente capacidade para 
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perceber o que está acontecendo. Contudo, o que a criança não 

perdoa ao indesejado intruso e rival não é apenas a 

amamentação, mas sim todos os outros sinais de cuidado 

materno. Sente que foi destronada, espoliada, prejudicada em 

seus direitos; nutre um ódio ciumento em relação ao novo bebê 

e desenvolve ressentimento contra a mãe infiel, o que muitas 

vezes se expressa em desagradável mudança na conduta. Torna-

se ‗arteira‘, talvez, irritável e desobediente (...).‖ 
146

 

Assim sendo, é possível pensar que, com o nascimento dessa irmã, o 

investimento da mãe de Frida pode ter sido direcionado à figura deste novo bebê, fator 

que provavelmente produziu efeitos sobre Frida. 

Kettenmann (2004), em seu livro “Dor e Paixão”, publica o pensamento da 

artista acerca do nascimento de sua irmã, numa conversa que Frida tece com a crítica de 

arte Raquel Tibol. Sobre esse fato Frida diz:  

―A minha mãe não me podia dar de mamar porque minha irmã 

Cristina tinha nascido apenas onze meses depois de mim. Fui 

amamentada por uma ama, cujos seios eram lavados 

imediatamente antes de eu mamar. Num de meus quadros 

apareço com uma cara de mulher adulta e corpo de criança, nos 

braços da minha ama, com o leite a escorrer dos seios dela 

como se fosse dos céus‖. 
147

 

Desse modo, penso que esse quadro retrata o ressentimento daquela experiência, 
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vivenciada por Frida, quando Cristina, a irmã mais nova, nasce e, por essa razão, ela 

perde a amamentação dada pela mãe, afora todos os outros cuidados maternos. No meu 

entendimento, a figura da ama de leite, que Frida pintou, não expressa emoção. Ela não 

está aninhada em seus braços; seu corpo está voltado para o lado de fora como se ela 

não quisesse estar ali, mas precisasse por uma questão de necessidade da nutrição. 

Penso no rosto maduro em um corpo de bebê, conforme figura no quadro, como a 

figuração da vivência prematura de separação da mãe, quando Frida provavelmente 

sentiu-se prejudicada. 

Em 1913, aos 6 anos, Frida foi vítima de poliomielite, tendo que enfrentar vários 

meses de repouso. Em função disso, ficou com uma perna mais magra e curta que a 

outra e um pé atrofiado. Sobre esse fato, ela diz: ―(...) quando quis me levantar tive a 

impressão que flechas atravessavam minha coxa e minha perna direita. Era uma dor 

terrível, eu não conseguia apoiar-me na perna. O medo de nunca mais poder andar logo 

me assolou, minhas emoções muitas vezes me vencerem. Dei um berro e minha mãe 

acorreu.‖
148

 

Com relação a essa experiência, aos 6 anos de idade, momento em que a criança 

deve encaminhar-se para a resolução edipiana, o que significa aceitar a renúncia aos 

objetos incestuosos, penso na deformidade corporal como um fator que possivelmente 

acentue a ferida narcísica deixada pelo fato de ser desprovida de pênis, uma vez que, 

Frida precisará se a ver com a atrofia real de um membro – o pé. 

Em relação ao pai, Frida o descreve como sendo carinhoso. A meu ver, 

Guillermo era um pai também protetor, o que contribuía para a recuperação de Frida, 

tendo em vista que, durante o tratamento da poliomielite, segundo a biografia da artista, 
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o médico havia prescrito muito esporte e Guilhermo proporcionou à filha os melhores 

centros esportivos, investindo tudo o que era necessário. 

Herrera (1986), acerca dos cuidados do pai com Frida após a poliomielite, 

sublinha: 

―Guillermo Kahlo, quem durante a enfermidade de sua filha se 

mostrou mais carinhoso que de costume, se assegurou de que [Frida] 

se dedicaria a toda classe de esportes, do qual era muito pouco 

comum para as respeitáveis jovens mexicanas daquela época. Jogava 

futebol, boxeava, praticava luta e se transformou em uma campeã de 

natação.‖
149

 

Ainda, Herrera (1986) destaca as palavras de Frida sobre esse acontecimento: 

―(...) meus jogos eram os de um menino: patins, bicicletas‖.
150

 Para a biógrafa depois 

que a filha ficou doente, ―Guillermo Kahlo se sentiu mais unido a Frida que a qualquer 

de suas outras cinco filhas. Contudo, rara vez era expressivo, costumava murmurar, em 

vos baixa, Frida, liebe Frida (...). Nela [Guillermo] reconheceu algo de sua própria 

sensibilidade desassossegada, sua introspecção e inquietude. Frida é a mais inteligente 

de minhas filhas (...) é a que mais se parece comigo.‖ 
151

 

Chama minha atenção os esportes masculinos que foram oferecidos a Frida pelo 

pai e que ela não recusou. A meu ver, havia investimento libidinal em Frida como se ela 

fosse um menino e com o qual ela se identificava. 

James (1987), em “Frida Kahlo”, destaca as palavras do pai de Frida após a 
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poliomielite. 

―Liebe, Frida, Liebe Frida venha cá você não deve se preocupar com 

isso! (...) você tem tantos outros recursos e você sabe disso. Quando 

você estava de cama (período em que estava acometida pela 

poliomielite) eu contava histórias para distraí-la (...). Agora, vou 

ensinar você a fazer fotografia, quer? Ou será que você prefere vir 

pintar aquarela comigo, no campo?‖
152

  

Frida assim escreve sobre o pai: ―Frágil e forte eu o guardo em mim (...) meu pai 

que acreditou tanto em mim. Devo-lhe esse bem precioso para vencer: sua 

confiança.‖
153

 

Acerca dele, ela escreve ainda: ―Pintei meu pai, (...) fotógrafo artístico de 

profissão, de caráter generoso, inteligente e delicado, corajoso porque sofreu de 

epilepsia durante sessenta anos e nunca deixou de trabalhar, nem de lutar contra Hitler 

(...).‖
154

  

Penso que Frida identificou-se não só com o pai corajoso que lutava contra 

Hitler, mas também com o pai enfermo, que nunca deixou de trabalhar. Chama minha 

atenção a produção artística de Frida durante os momentos em que se encontrava 

enferma, ao passo que, nos momentos em que estava sofrendo menos, ela produzia 

pouco. Sobre isso ela diz: ―É curioso, não é mesmo, que eu pintasse menos nessa época 

[quando estava morando nos Estados Unidos] em que sofria pouco.‖
155

 Mesmo enferma, 

Frida nunca deixou de produzir; ao contrário, ela produzia em maior quantidade.  
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No meu entendimento esta passagem configura como já visto no capítulo 

anterior, o que Freud postulou como ―identificação com um sintoma da pessoa amada‖, 

ao vincular a identificação com complexo de Édipo. Desse modo, a meu ver, Frida 

estava identificada com seu pai enfermo. 

Segundo Herrera (1986), ―Quando Frida teve idade suficiente, seu pai lhe 

ensinou a usar uma câmera e a revelar, retocar e colorir fotografias. A pesar de que a 

jovem Frida não tinha paciência para este trabalho fatigante, algo do esmero e da 

preocupação de seu pai pelos pequenos detalhes superficiais voltaria a aparecer em seus 

próprios quadros.‖ 
156

 

Aqui tenho idéia que o pai de Frida busca na filha uma companheira ao tomá-la 

como ajudante. Frida, a meu ver, parecia ser a filha que Guillermo se identifica e por 

essa razão era o investimento dele nela. 

Acerca desse fato, Herrera (1986) sublinha,  

―A rígida formalidade dos retratos de seu pai influenciou na 

concepção de seu gênero. Reconhecendo o vínculo entre a arte deste 

e a dela mesma, em uma ocasião Frida disse que seus quadros eram 

como as fotografias feitas por seu pai para ilustrar calendários; a 

única diferença era que ela pintava os calendários que se 

encontravam dentro de sua própria cabeça, em lugar de representar a 

realidade exterior.‖
157

 

Com relação a sua adolescência, aos 15 anos, o pai de Frida matriculou-a na 

melhor escola preparatória à universidade. Segundo dados da biógrafa, ―Frida 
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continuava sendo para ele a filha mais inteligente, aquela a quem, como acontece com 

um filho em qualquer outra família, era preciso dar todos os meios para crescer na 

vida‖.
158

  

Herrera (1986), acerca do incentivo de Guillermo para a intelectualidade da filha 

a quem ele se referia como preferida, destaca: 

‖Não havia uma atenção íntima entre [Guilhermo] Kahlo e suas 

filhas, assim como era atento com sua preferida. Estimulava o 

desenvolvimento do espírito intelectual e aventureiro de Frida, 

emprestando livros de sua biblioteca, e a incitava a compartilhar seus 

sentimentos de curiosidade e paixão por todas as manifestações da 

natureza, as pedras, as flores, os animais, os pássaros, os insetos e as 

conchas.‖
159

 

Conforme afirma Herrera (1896), ―(...) como não tinha filho que iria satisfazer 

suas ambições frustradas, [Guillermo] concentrou suas esperanças em sua filha 

preferida. Frida assumiu a posição de filho mais promissor, que segundo a consagrada 

tradição se prepararia para exercer uma profissão.‖
160

 

Assim sendo, suponho que a exigência do pai de Frida para suas atividades 

intelectuais denota que ele coloca Frida no lugar de uma filha que pudesse corresponder 

as suas expectativas frustradas de não ter alcançado uma profissão de destaque social, 

tendo em vista que foi Matilde sua esposa quem o persuadiu a virar fotógrafo, a meu ver 

ele coloca a filha como sua cúmplice e ela identifica-se com esse lugar. 
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No entanto, com relação ao possível ingresso de Frida na escola preparatória 

nacional, sua mãe, segundo James (1987), achava que o marido estava exagerando e que 

tinha para com a filha idéias muito européias; achava como obstáculo, que a escola era 

mista e muito longe de casa. Ao que o pai de Frida, Guillermo, logo intervinha: ―Escute 

Matilde, em pouco tempo, Frida fará o exame de admissão. Se ela não passar, 

voltaremos a falar de tudo isso. Se ela passar deveremos ficar orgulhosos‖.
161

 

Conforme destaca James (1987), Frida referia-se à mãe como, ―(...) uma mulher 

pequena, morena, tinha olhos muito bonitos e uma boca muito delicada (...). Quando ia 

ao mercado, apertava bem a cintura e carregava elegantemente sua cestinha. Muito 

simpática ativa e inteligente. Não sabia ler nem escrever; sabia apenas contar 

dinheiro.‖
162

 

Para Herrera (1986), no relacionamento de Frida com sua mãe, ―(...) tanto o 

amor como o desprezo se manifestavam, em uma entrevista a descreveu como cruel (...). 

Ao envelhecer, as invitáveis batalhas com a mulher, a quem chamava minha chefe, se 

tornaram mais disputadas. ‖
163

  

Ainda, acerca da mãe, James (1987) escreve: ―era inteligente, mas quase não 

dispunha de tempo para se instruir. Recebeu a formação de que precisava uma jovem 

mexicana para arranjar casamento no devido tempo. (...) Matilde viveu a vida toda em 

fervor religioso (...).‖
164

 

Zamora (1987), sobre o fervor religioso da mãe de Frida, destaca: 

―Até os vinte anos (...), Frida seguiu a sua mãe e a suas três irmãs em 
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aceitação dos desígnios divinos e na prática de todos os ritos da 

igreja católica apostólica romana, incluindo confissões, comunhões 

freqüentes e retiros espirituais na fechada comunidade de 

Coyoacan‖.
165

  

Ainda, James (1987), sobre a mãe de Frida escreve, ―Matilde pôs na cabeça que 

tinha que organizar detalhadamente cada acontecimento, cada episódio na vida dos 

habitantes da casa. Chegava às raias da obsessão. Desde então, Frida decidiu chamar a 

mãe de o chefe.‖
166

 

Penso que para Frida a vivência com essa mãe, que segundo Herrera (1986), 

destaca as palavras de Frida: ―chegava a histeria por causa da religião‖
167

. Contribuiu 

para uma identificação de Frida com ela, a meu ver, essa mãe-chefe se fazia presente 

ativamente ao chefiar a família encarregando-se de tomar conta do dinheiro e da 

educação religiosa das filhas. Dessa maneira, além de identificada com o pai enfermo e 

ativo, Frida também se identificava com uma mãe-chefe.  

Concordando com as idéias de Mayer a respeito da posição da histérica diante do 

complexo de Édipo, é possível inferir que, talvez, Frida encontre-se a meio caminho 

entre o complexo de Édipo negativo e o positivo, o que faz com que ela permaneça 

presa a um duplo vínculo: com sua mãe e com seu pai. 

Em 1922, aos 15 anos, e em plena adolescência, Frida passa no exame para 

entrar na escola preparatória à universidade, assim como desejava seu pai, e como 

também era seu desejo, já que seu sonho era se tornar médica. Sobre sua adolescência e 

acerca do momento em que ingressou na escola preparatória, Frida diz:  
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―A palavra – chave da minha adolescência foi: euforia. (...) 

Sendo minha vida decididamente voltada para o universal, eu 

acabava até esquecendo a minha perna. Nunca mais ouvi o 

barulho surdo de um pedregulho lançado contra o couro rígido 

da minha botinha, em sinal de desprezo inútil. (...) Eu estava 

cercada de gente que tinha aspirações superiores, generosas e 

isso me ajudava também, não tenho dúvida. Minha perna não 

interessava a ninguém, tanto melhor.‖ 
168

 

Acerca da escola preparatória, Herrera (1986) escreve: ―Entre seus 

companheiros se encontravam a nata da juventude mexicana, os filhos de profissionais 

da capital e da província, que queriam se preparar para as diversas escolas para 

graduados e profissionais da universidade nacional‖.
169

 Ainda, para a biógrafa, ―Ser 

aluno dessa escola também significava se ver apegado a um centro de agitação 

cultural‖.
170

 

Frida segundo Herrera (1986), ―Elegeu uma programa de estudos que, depois de 

cinco anos, ele lhe permitiria passar para a faculdade de medicina‖.
171

 

Herrera (1986) afirma ainda que ―Quando Frida entrou na escola preparatória 

fazia pouco tempo que se admitiam mulheres. Não é de se surpreender que só existisse 

poucas. Frida foi uma das 35 (...)‖.
172

 

Segundo esta biógrafa, ―Na escola as mulheres, quando não estavam em classe, 

deveriam permanecer no piso alto do pátio maior (...). Contudo, desde o princípio a 
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corajosa Frida rara vez aparecia por lá.‖
173

 

Na escola preparatória Nacional, Frida percebeu que os estudantes estavam 

subdivididos em grupos que discutiam literatura, religião, filosofia e arte. Ela se 

encaixou num grupo misto – de meninos e meninas –, cuja característica era 

revolucionária e atendia por um apelido, cachuchas. Sugundo James (1987), Frida era 

membro integral do grupo, que carregava como sinal de reconhecimento escrito nos 

bonés o nome cachuchas. 

Os cachuchas, segundo observação feita por James, ―falavam de Hegel ou de 

Engels como se os tivessem conhecido no berço, de Dumas, Hugo ou Dostoiévski, 

como se tivessem sido velhos colegas (...).‖
174

 

 O grupo contava com nove membros, dentre eles, Alejandro Gomes Arias que, 

mais tarde, se tornaria o primeiro namorado e grande amor de Frida, a quem ela 

presenteou com o seu primeiro auto-retrato, intitulado “Auto-retrato com vestido de 

veludo‖ (figura 2).  

Segundo James (1987), Alejandro era o mais brilhante dos cachuchas, 

sublinhando que: ―Foi por essa época que ela [Frida] começou a mentir sua data de 

nascimento. Como Alejandro tinha aproximadamente a mesma idade que ela, mas 

estava mais adiantado em seus estudos, ela sentiu necessidade de rejuvenescer.‖
175

  

Penso que esse fato se deu por conta de um sentimento de inferioridade por parte 

de Frida em relação a Alejandro, e então decidiu dizer que era mais jovem do que ele. 

Segundo Herrera (1896), ―(...) durante seus anos de colégio [Frida] foi a 
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namorada do chefe indiscutível dos cachuchas, Alejandro Gomes Arias. Ele era 

conhecido como orador brilhante e enérgico, narrador divertido, estudante erudito e 

bom atleta.(...).
176

 

Quando Frida já contava 18 anos, Herrera (1986) afirma que 

 ―(...) Frida definitivamente já não era a menina da preparatória. A 

garota que entrou na escola nacional preparatória três anos antes, 

com tranças e um uniforme de escola secundária alemã, se 

encontrava convertida em uma mulher moderna, imbuída do 

impetuoso otimismo dos anos vinte, desafiadora da moral 

convencional e implacável entre a desaprovação de suas 

companheiras mais conservadoras.‖ 

Assim, segundo Herrera (1986), ―A intensa originalidade de sua nova pessoa se 

manifestava em uma série de fotografias tomada por Guillermo Kahlo (...). Ela [Frida] 

destacava sobre o grupo familiar, de vestimenta convencional, por ter um traje de 

homem com jaleco, lenço e gravata. Adotava uma postura masculina, com uma mão no 

bolso e um bastão no outro.‖ 
177

 

Conforme afirma Herrera (1986), foi nesta época que Frida teve sua primeira 

relação homossexual. ―Frida conheceu uma empregada da biblioteca da Secretaria de 

Educação Pública, quando foi solicitar trabalho (...) esta a seduziu.‖
178

 No entanto, 

segundo afirma a biógrafa, essa experiência foi traumática porque os pais de Frida 

ficaram sabendo do assunto, o que resultou em um escândalo.  Acerca desse fato, 

Herrera (1986) destaca as palavras de Frida: ―Estou dominada pela mais terrível 
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tristeza.‖
179

 

Compreendo que a homossexualidade de Frida, que volta a aparecer durante seu 

casamento com Rivera, não é suficiente para apontá-la como portadora de uma 

organização psíquica perversa, tendo em vista que Frida, ao longo de sua vida interessa-

se por figuras masculinas de grande importância, o que denota uma escolha de objeto 

heterossexual. 

Ocorreu que, em meio a toda essa efervescência da juventude aos 18 anos, a 

bordo de um ônibus via Coyoacán, Frida sofre um terrível acidente. Sobre este fato 

James (1987) destaca as palavras de Frida: ―Evidentemente, não gosto muito de 

relembrar o acidente. Talvez porque desde então sempre esteve tão presente que é como 

se um pouco da sua dor escorresse em cada dia que passa, até o infinito. Minha vida não 

deixa de ser o decalque translúcido do que foi colocado sobre sua imagem crua.‖ 
180

 

Com relação ao acidente, James (1987) escreve, 

―O ônibus estava lotado e chocou-se contra um trem. Alejandro, que 

estava com Frida dentro do ônibus, não sofreu ferimentos graves e 

viu Frida caída no chão. Ela estava numa posição que aludia a uma 

bailarina, nua, coberta de sangue e de ouro em pó; ouro este que um 

dos passageiros do ônibus levava em suas mãos e que se espalhou em 

cima do corpo dela, no momento da colisão. Esta imagem fez com 

que algumas pessoas exclamassem: A bailarina, olhem a 
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bailarina!‖
181

  

 Sobre o choque do trem com o ônibus, James (1987) sublinha as palavras de 

Frida:  

―Foi um choque esquisito; não foi violento, mas surdo, lento, e 

atingiu todo mundo. E a mim mais que a outros. (...) Tínhamos 

tomado um primeiro ônibus; mas eu tinha perdido um guarda- 

chuva; descemos para procurá-lo e foi por isso que tivemos que 

tomar esse ônibus que me destruiu. (...) o choque nos impeliu 

para a frente e o corrimão me atravessou como a espada 

atravessa o touro.‖ 
182

 

Segundo James (1987), com relação à hospitalização após o acidente, Frida diz: 

―Matilde [irmã mais velha] soube da notícia pelos jornais e foi 

a primeira a chegar. Não me deixou durante três meses, dia e 

noite ao meu lado. O choque afetou minha mãe de mutismo 

durante um mês e ela não veio me ver. Ao saber da notícia, 

minha irmã Adriana desmaiou. Meu pai sentiu tamanha tristeza, 

que caiu doente e só pude vê-lo vinte dias depois.‖ 
183

 

Segundo dados da biógrafa, o primeiro diagnóstico médico foi:  

―Fratura da terceira e quarta vértebras lombares, três fraturas na 

bacia, onze fraturas no pé direito, luxação do cotovelo 
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esquerdo, ferimento profundo do abdômen, produzido por uma 

barra de ferro que entrou pelo quadril esquerdo e saiu pelo 

sexo, rasgando o lábio esquerdo. Peritonite aguda. Cistite 

precisando de sonda durante muitos dias.‖
184

 

De acordo com James (1987), foi necessário que os médicos prescrevessem a 

Frida o uso de colete de gesso durante nove meses, além de repouso total na cama 

durante, pelo menos, dois meses. 

Acerca do acidente, Herrera (1986) diz: ―Quase todos no México que falam do 

acidente de Frida dizem que foi fatal: não morreu porque era seu destino sobreviver.‖
185

  

Ainda, de acordo com Herrera (1986), ―(...) Frida não era capaz de representar 

seu acidente. Anos depois mencionou que alguma vez tentou, mas nunca pôde fazê-lo, 

posto que o acidente foi demasiado complicado e importante para reluzi-lo a uma só 

imagem compreensível.‖
186

 

Segundo James (1987), ao voltar para casa, o pai diz acerca de Frida que: ―(...) 

sua filha possuía uma vitalidade fora do comum. (...) essa força e essa inteligência 

conjugadas sempre a fariam sair das dificuldades. (...) ela não é como os outros, esse é 

seu trunfo. Saberá tirar partido disso.‖
187

  

Penso que o acidente, não perturbou o investimento que Guillermo depositava na 

filha. Dessa forma, após ter passado o impacto do acidente, ele se sente convencido de 

que Frida superará mais uma vez esse evento trágico de sua vida, assim como foi a 

poliomielite. 
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Herrera (1986) escreve que, ―Em 18 de dezembro, três meses depois do acidente, 

Frida havia se recuperado. (...) como não pôde se apresentar nos exames finais no 

outono de 1925, não se inscreveu para o novo ano escolar. Os gastos foram muito 

grandes e sua família necessitava de dinheiro.‖ 
188

 

Acerca desse fato, interrupção dos estudos, Herrera (1986) destaca as palavras 

de Frida: ―Como era jovem, a desgraça não adquiriu um caráter trágico e desde então 

acreditei ter energia suficiente para fazer qualquer coisa em lugar de estudar para 

doutora. Sem prestar muita atenção, comecei a pintar.‖
189

 

De acordo com Herrera (1986), ―Frida contava várias versões de como iniciou 

sua pintura. Contudo, sempre evitando promover o conhecido mito, aproveitado por 

muitos artistas, de haver nascido com um lápis na mão. Tão pouco insinuava que era um 

gênio inato (...).‖
190

 

Desse modo, conforme afirma Herrera (1986), Frida descreveu seu primeiro 

encontro com a arte assim:  

―Nunca pensei na pintura até 1926, quanto tive que ficar na cama por 

causa de um acidente automobilístico. Me aborrecia muitíssimo ficar 

na cama com um colete de gesso (eu havia fraturado a coluna 

vertebral assim como os outros ossos) e por isso decidi fazer algo.  

Roubei umas pinturas a óleo de meu pai e minha mãe mandou fazer 

um cavalete especial porque não podia me sentar. Assim comecei a 
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pintar.‖
191

 

Ainda, segundo Herrera (1986), Frida ―Enfeitou a história em benefício de um 

amigo, o historiador de arte Antonio Rodriguéz‖. Contado-lhe a seguinte versão:  

―Durante muitos anos, meu pai conservou uma caixa com pinturas a 

óleo, alguns pincéis, um velho vaso e uma paleta em um canto no seu 

pequeno atelier fotográfico. Gostava de pintar e desenhar paisagens 

acerca do rio Coyoácan. (...) Como teria que passar muito tempo na 

cama aproveitei a ocasião para pedi-la emprestada a meu pai. (...) 

Minha mãe mandou fazer um cavale com um carpinteiro, e assim 

pode chamar de aparato especial, que ficava na cama onde eu estava 

acostada, porque o colete de gesso não me permitia sentar. Foi assim 

que comecei a pintar.‖
192

 

Para James (1987), a mãe de Frida teve a idéia de transformar a cama dela em 

um leito com um espelho pendurado no teto. Sobre esse fato, Matilde, a mãe, diz: 

―Assim minha filha pelo menos você poderá se olhar.‖ 
193

 

Acerca dessa idéia da mãe, Frida comenta: ―Não fora uma brincadeira de mal 

gosto da minha mãe. Muito pelo contrário: na sua maneira de sentir, era uma idéia 

engenhosa, útil.  Eu não tinha coragem de censurá-la. Eu precisava conviver engolindo 

em seco para abafar meu desprazer, violento.‖ 
194

 

Ainda sobre o que a presença do espelho em sua cama provocou nela, Frida 
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expressa: 

 ―O espelho! Carrasco dos meus dias, das minhas noites. Imagem 

tão traumatizante quanto os meus próprios traumas. A impressão 

incessante de ser apontada com o dedo. (...) Durante horas e horas 

sentia-me observada. Eu me via. Frida dentro, Frida fora, Frida 

por toda parte, Frida ao infinito. (...) Havia muito tempo que eu 

adquirira o hábito de representar nas minhas cartas cenas da 

minha vida diária, meus desejos (...). Mas de repente, ali, sob 

aquele espelho opressor, tornou-se imperioso o desejo de 

desenhar. Tempo eu tinha não apenas para fazer traços, mas para 

lhe inculcar um sentido, uma forma, um conteúdo. Compreender 

deles alguma coisa, concebê-los, forjá-los, torcê-los, desatá-los, 

amarrá-los de novo, avivá-los. À maneira clássica para aprender, 

eu utilizei um modelo: eu mesma.‖ 
195

 

Dessa maneira, apesar das tentativas do pai de Frida de ensinar-lhe fotografia – o 

que poderia ter despertado o interesse dela, durante a infância, pela pintura, tendo em 

vista que as fotografias eram retocadas com o pincel – é o acidente que marca o início 

de sua pintura. Talvez pintar fosse a única coisa que Frida pudesse fazer dadas as suas 

condições de saúde, para encontrar uma outra atividade que lhe trouxesse  

reconhecimento, assim como ser médica. 

 No entanto, cabe aqui a questão: qual a função do espelho na vida de Frida, que, 

segundo ela afirma, a fez sofrer tanto, mas que ela não se recusou a tê-lo sobre si?  
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No meu modo de entender, Frida parecia estar cumprindo o prenúncio do pai, de 

que ela saberia tirar partido disso, assim como ocorria todas as vezes em que ela caía 

enferma. Dessa maneira, ao ver seu corpo fragmentado por meio da imagem do espelho 

e tendo que se a ver com essa imagem de si, usa isso a seu favor e dá início aos auto-

retratos, que a meu ver, integravam novamente sua imagem. 

Com relação à utilização de sua imagem como modelo, Frida diz: 

 ―Não era fácil, por mais que sejamos o nosso modelo mais 

evidente, também somos para nós mesmos o modelo mais 

difícil. Achamos que conhecemos cada fração do nosso rosto, 

cada traço, cada expressão, então tudo se desfaz sem cessar. 

Somos nós e um outro, acreditamos saber-nos na ponta da 

língua, e de repente sentimos nosso próprio envoltório fugir, 

ficar completamente estranho ao que ele envolve. No momento 

em que sentimos que não suportamos mais nos ver, percebemos 

que a imagem em frente não é mais nós.‖
196

 

Frida, com relação a sua pintura, diz ainda: 

―Fui questionada quanto a essa persistência no auto-retrato. 

Primeiro, não tive escolha, e acho que esse é o motivo essencial 

dessa permanência do eu- modelo na minha obra. Ponha-se 

cinco minutos no meu lugar. Acima da cabeça, sua própria 

imagem, e mais precisamente seu rosto, o corpo ficando 
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geralmente escondido sob os lençóis. O seu próprio rosto, 

portanto. Obcecante, quase extenuante. Ou a obsessão o devora, 

ou você a enfrenta. É preciso ser mais forte do que ela, não 

deixa - lá engolir. Ter força, destreza.‖
197

 

Segundo Herrera (1986), Frida comenta acerca de seus auto-retratos: ―Retrato a 

mim mesma porque passo muito tempo só e sou o motivo que melhor conheço.‖
198

 

Ainda, de acordo com Herrera (1986), ―Frida não usava uma fórmula específica 

para tosos os auto-retratos (...), a pintora trabalhava em cada retrato como se fosse uma 

nova confrontação consigo mesma.‖
199

 

Em 1928, aos 21 anos, Frida passou a freqüentar o meio artístico. Segundo 

James (1987), as noites de Frida agora eram movimentadas, freqüentava debates, 

jantares, discussões e, em meio a esta situação, encontrou Diego Rivera, aquele que iria 

se transformar em seu esposo e incentivador. 

De acordo com Herrera (1986), ―Diego Rivera tinha 41 anos [idade para ser seu 

pai] e era o mais famoso artista do México, com a pior reputação. Sem dúvida, havia 

coberto mais paredes que qualquer outro muralista.‖
200

 

Sobre Rivera, Frida assim o descreve: ―Para mim, era um monstro. No sentido 

sagrado do termo, mais também no sentido próprio. Tudo nele era perfeito em tamanho 

grande. Produtivo, prolífico, transbordava de vida, de energia, de palavras, de gestos, de 

euforia, de idéias, de pintura. (...) Uma espécie de Miguel Ângelo mexicano, assim eu o 
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definiria. Impressionante.‖
201

 

Em 1929, aos 22 anos, Frida Kahlo casa-se com Diego Rivera: este, 20 anos 

mais velho do que Frida. Segundo James (1987), a cerimônia de casamento ocorreu sem 

pompas e o mais novo casal se uniu na presença apenas de poucos amigos e familiares. 

A mãe de Frida não gostava de Diego e definiu que um elefante estava se casando com 

uma pomba. 

Sobre sua cerimônia de casamento, Frida diz: ―Ninguém assistiu ao casamento, 

exceto meu pai, que disse a Diego: ―não esqueça que minha filha é doente e que será por 

toda a vida; ela é inteligente, mas não é bonita. Pense nisso (...) e, se apesar de tudo 

você quiser casar, eu lhe dou o meu consentimento.‖ 
202

 

Penso que a escolha pelo poderoso Diego Rivera não foi aleatória: Frida ao 

escolher para seu marido o maior pintor de murais daquela época, parece ter feito tal 

escolha porque ele era um ideal do ego dela.  

Conforme Mayer (1989) por meio de sua experiência clínica com histéricas, ele 

considera que na histeria é possível observar uma dependência estabelecida em relação 

ao marido ou a alguma figura idealizada que representa a autoridade. 

De acordo com Herrera (1986), após casar-se com Rivera, ―Frida não pintou 

muito durante os primeiros meses de seu matrimônio, pois estar casada com Rivera era 

um trabalho de tempo completo.‖
203

 

Sobre a relação de Diego e Frida e a ligação de ambos com a intelectualidade, 

Herrera (1986) afirma: ―Diego e Frida não se aborreciam quando estavam juntos. 
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Ambos se deleitavam em ter um companheiro que via a vida com uma mescla 

semelhante de ironia, hilaridade e humor negro. Ambos rechaçavam a moral burguesa. 

Falavam sobre o materialismo dialético e o realismo social (...)‖ 
204

 

Aos 23 anos, Frida fica grávida pela primeira vez, mas seu corpo quebrado não 

pôde sustentar a gestação e foi necessário que ela provocasse um aborto devido à sua 

malformação pélvica.  

Frente à notícia de sua gravidez, Frida diz: ―Ora Diego, você está longe de 

adivinhar. A felicidade de hoje, (...) eu estou grávida... (...) Vou ter um bebezinho sapo- 

pombinho.‖
205

 Penso que havia desejo por parte de Frida de ter esse filho, no entanto, as 

condições corporais não lhe permitiam. 

Segundo Herrera (1987), acerca desse aborto Frida, ―Em um desenho que fez em 

1930, representando a si mesma e a Rivera, incluiu e logo borrou um Diego infantil 

visível como por raio x dentro do seu estômago (...). Frida e a operação cesárea um 

quadro estranho e provavelmente incompleto(...).‖
206

 

Em 1932, aos 25 anos, Frida está grávida novamente, mas segundo ela, Diego 

não tinha vontade de ter filhos. Sobre esse fato ela diz: ―A questão de ter filhos nunca 

foi simples entre Diego e eu. Eu teria dado qualquer coisa para ter um filho; ele não. 

Sua pintura está sempre na frente de todo o resto, o que é bem normal (...).‖
207

 

Penso que o fato de Rivera não mostrar-se favorável a notícia de que iria ter um 

filho, se deve ao fato de que ele já tinha filhos do seu casamento anterior. Chama minha 

atenção o fato de Frida ter aceitado essa postura de Diego. Suponho que o estado 
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amoroso de Frida por Rivera era tamanho que ela se quer podia discordar dele, talvez, 

por temor que ele viesse a se aborrecer com ela e deixá-la. James (1987), destaca as 

palavras de Frida: ―O principal é não aborrecer Diego. Quando não vou bem, ele diz que 

não o amo.‖
208

 

Frida diz ainda:  

―Creio que a falta de motivação em Diego não se devia tanto à 

preocupação pela minha saúde, mas antes, e quase 

exclusivamente, à importância da sua vida de pintor. Eu o 

compreendia perfeitamente e estava pronta para aceitar o 

aborto. (...) Mas aos poucos, como último recurso, natural, 

somente a minha vontade emergiu da confusão. Eu queria meu 

filho, meu bebê. Meu desejo de tê-lo era mais forte do que a 

razão para não o ter.‖
209

 

Ocorre então que Frida perde este seu segundo bebê. Sobre esse fato, ela diz: ―o 

destino tem dentes de tubarão. Em uma noite, perdi tudo.‖
210

  

Sobre a dor da perda deste segundo filho, Frida diz: ―Meu filho, sou culpada. 

(...) Tudo fiz para conservar você no quentinho, protegido. (...) mas não foi o bastante. 

Alguma coisa lhe faltou, faltou uma parte de você. Talvez tenha sido o espaço onde seu 

pai pusera uma cruz declarando ausente.‖
211

 

Conforme Herrera (1986), durante os dias que Frida esteve internada no hospital 

Henry Ford, ―Ela pediu a um doutor um livro médico com ilustrações sobre o tema, mas 
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este lhe negou. Argumentando que o hospital não permitia que os pacientes lessem 

esses livros de medicina, porque as imagens contidas neles poderiam transtorná-los.‖
212

 

No entanto, segundo a biógrafa, acerca desse evento, Diego intercede por Frida. 

Sobre este fato Herrera (1986) destaca as palavras de Rivera para o médico, ―Não está 

tratando de uma pessoa qualquer. Frida fará algo com o livro. Criará uma obra de 

arte.‖
213

 

Assim, Diego entrega para Frida um livro médico, no qual ela observa figuras de 

feto e faz alguns desenhos. Ainda no mesmo ano, Frida pinta um quadro cujo nome 

―Hospital Henry Ford” (Figura 3) faz referência a essa experiência do aborto. 

Para Herrera (1986), esse quadro, ―Constitui o primeiro auto-retrato de uma série 

de quadros sanguinolentos e espantosos que converteram Frida Kahlo em uma das 

pintoras mais originais de seu tempo.‖
214

 

Conforme escreve Herrera (1986), no quadro Hospital Henry Ford, ―Frida está 

desnuda na cama do hospital, derramando sangue no lençol. Uma grande lágrima lhe 

escorre a bochecha e seu estômago, todavia está inchado da gravidez. (...) Contra o 

estômago inchado aperta seis fitas rosas que amarram uma série de objetos que 

simbolizam as emoções que sentia ao abortar.‖ 

Penso que esse quadro retrata não só a lembrança de Frida do aborto, mas a 

confusão causada por ter órgãos femininos que não a tornam mãe como só uma mulher 

é capaz de ser. Frida, a meu ver, ao mesmo tempo em que chora parece reflexiva ao 

segurar pela fita os elementos, conforme suponho, femininos que ela tem, mas não tem, 
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visto que não funcionam. 

Após algum tempo, Frida tem mais uma aborto, o terceiro e último; desta vez, os 

médicos diagnosticaram trompas infantis. 

Segundo Herrera (1986), ―A comoção com o aborto e a paulatina compreensão 

de que nunca teria filhos moveram Frida a decidir que queria morrer. Contudo, seu 

vínculo com a vida era demasiado forte e suas raízes demasiado resistentes para deixar 

sucumbir (...).‖
215

 

Mas é quando Diego tem um caso com a cunhada Cristina, que era a mais nova 

das irmãs de Frida – a mesma que na ocasião da amamentação no seio da mãe lhe tirou 

o lugar – que Frida sente-se prejudicada pela segunda vez e pinta um quadro onde uma 

mulher aparece sem vida – a jovem do quadro figura esfaqueada –, a obra em questão 

chama-se ―Alguns piquezinhos”(Figura 4) e data de 1935. 

James (1987), acerca do quadro “Alguns piquezinhos”, destaca s palavras de 

Frida:  

―Teve origem de uma notícia de jornal: um homem tinha assassinado 

uma mulher a facadas. Diante dos juízes, ele dissera: ―Só lhe dei 

alguns peiquezinhos... [arranhões] Foi provavelmente sem má 

intenção! (...) essa mulher assassinada não seria eu que Diego 

assassinava a cada dia? Ou era a outra a mulher com quem Diego 

podia se encontrar, que eu quis fazer desaparecer?(...).‖
216

 

Para Kettenmann (2004),  
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―Como em muitos outros trabalhos, esta representação horrenda do 

assassinato deve ser vista à luz da sua situação pessoal. A relação 

com Rivera durante esse período foi tão conturbada que ela, pelo que 

parece, só encontra um escape no simbolismo de sua pintura. Rivera, 

que tivera vários romances com outras mulheres ao longo do 

casamento, tinha-se agora envolvido com a irmã de Frida, Cristina, 

que posara de modelo para dois de seus murais.‖ 
217

 

A meu ver, é por meio dessa pintura que Frida comunica o quanto sentiu-se 

profundamente ferida pela traição dupla, a de seu marido e a de sua irmã. A notícia do 

jornal que inspira em Frida essa pintura, no meu modo de entender, deixa-a impactada 

pela justificativa do agressor, que como já foi dito, acredita que as facadas mortíferas 

foram apenas arranhões. Frida parece identificar no agressor, uma semelhança com a 

banalidade que ela encontrava em Rivera quando ele a traia.  

Segundo James (1987), sobre a ligação de Diego com a irmã, Frida diz: 

 ―(...) Diego não tinha encontrado nada melhor para fazer se não 

andar com Cristina, minha irmã menor. Era como enfiar a faca 

na minha chaga: ela fazia um pouco parte de mim e estava em 

melhor estado do que eu. Tentei ser tolerante e liberal. Tentei 

racionalizar imaginando que, afinal de contas, só tínhamos uma 

vida e era preciso vivê-la da melhor maneira possível, 

qualitativa e quantitativamente. Mas, apesar de tudo, eu sofria. 

E me sentia culpada por sofrer: era um sofrimento indigno de 

quem pretendia ter idéias liberais. Era um círculo vicioso, do 

                                                 
217 KETTENMANN, Andréia. Dor e Paixão. Paisagem, 2004, p. 39. 

 



 91 

qual eu não saía. Os meses se passavam e a ligação 

continuava.‖ 
218

 

Assim, penso que ―a chaga‖ da qual Frida se refere, não é a chaga das costas, 

mas a impossibilidade de ter filhos, tendo sido assim trocada pela irmã mais nova que 

como ela afirmou estava em ―melhor estado do que ela‖. 

Em 1937, a pedido de Diego, Frida acolheu na Casa Azul Leon Davidovitch 

Trótski e sua esposa Natália. Segundo James (1987), sobre a hospedagem de Trótski na 

casa azul, Frida diz a Guillermo: ―Paizinho, nós acolhemos um dos maiores homens 

deste século. (...) um homem em perigo de morte, também...‖.
219

 Guillermo indaga-lhe 

se ela não tem medo? Ao que Frida responde: ―Se eu resolver ter medo, vou virar uma 

inutilidade perfeita. Isso não é desejável.‖ 
220

 

Penso que para Frida ter limite representava ser fracassada, ser inútil, de modo 

que, esse desejo de atender ao pedido de Diego sem medir as conseqüências que isso lhe 

traria, é de natureza fálica e expressa uma fixação nesta fase. 

Frida, nessa época separada de corpos de Diego, apaixona-se por Trotski. A meu 

ver, ela se apaixona pela figura política e de grande importância que era Trotski. A 

artista pinta em função dessa experiência um auto-retrato dedicado a Leon Trotski, 

intitulado “Auto- retrato dedicado a Leon Trotsky” (Figura 5).  

Suponho que as escolhas amorosas de Frida também são manifestações de 

natureza fálica, já que Alejandro o primeiro amor de Frida era o mais brilhante dos 

cachuchas; Rivera, por sua vez era, o maior pintor de murais do século XX e Trotski um 
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grande intelectual marxista e revolucionário. Desse modo, Frida somente se interessava 

por grandes homens que possivelmente figuravam para ela como detentores de um 

poder paterno. 

Em 1938, Frida hospeda em sua casa, André Breton e sua mulher Jacqueline, 

que era pintora. Breton, segundo destaca James (1987), gosta da pintura de Frida e 

define o seu estilo como surrealista. Sobre essa definição, Frida indaga: ―Que é que o 

leva a dizer isso? (...) Não, não sou surrealista. Tudo isso é conversa. Uma coisa posso 

lhe dizer: eu pinto a minha própria realidade.‖ 
221

 

Segundo destaca James (1987), Breton lança a idéia de fazer uma exposição e 

sobre essa proposta Frida responde: ―Sabe, há muitos outros pintores que merecem mais 

ser expostos... Quanto a mim, não tenho tanto valor assim, sou uma autodidata. Não 

pintei muito (...)‖
222

  

Assim sendo, talvez seja possível considerar que neste momento, Frida ao sentir-

se inferior não se interessada pelo convite de André Breton. A meu ver, fazer uma 

exposição de seus quadros e ter suas obras avaliadas por críticos de arte, era 

insuportável para Frida, uma vez que, ser criticada implicava em ela aceitar que tinha 

falhas. 

No entanto, em 1938, aos 31 anos Frida, expõe, pela primeira vez, seu trabalho 

em New York. Sobre a noite do vernissage, ela diz: ―(...) eu estava particularmente 

excitada. Estava vestida como uma rainha e isso produziu o seu efeito.‖
223

 

Segundo afirma James (1987), a exposição de New York rendeu também 
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algumas encomendas, como um retrato de Dorothy Hale, uma jovem atriz americana 

que havia cometido suicídio. Em 1938-39 Frida pinta “O suicídio de Dorothy 

Hale”(Figura 6). 

Acerca dessa pintura Kettenmann (2004) escreve: 

―Clare Boothe Luce, editora da revista de moda Vanity Fair, 

encomendou a Frida Kahlo que lhe pintasse um retrato da sua amiga, 

a atriz Dorothy Hale, que Frida também conhecia. Hale suicidara-se, 

em Outubro de 1983 ao atirar-se de uma janela de seu alto 

apartamento. Quando Clare Boothe Luce recebeu o quadro, pensou 

seriamente em destruí-lo. Nunca encomendaria um quadro tão 

horrível do seu pior inimigo, quanto mais da sua pobre amiga, desse 

ela mais tarde numa entrevista.‖
224

  

Penso que ao retratar o suicídio da atriz, Frida está identificada com a dor de ser 

deixada. Tendo em vista que Dorothy havia sido abandonada pelo homem que amava. 

Talvez seja possível pensar, que essa condição de abandonada para Frida seja fatal.  

Durante o tempo que esteve em New York, Frida conheceu Nickolas Muray, 

fotógrafo americano que, apesar de saber da existência de Diego, viveu com Frida um 

curto, mas expressivo romance. 

De acordo com Herrera (1986), ―(...) era muito ativo no campo da fotografia 

comercial. Este homem (...) também pilotava aviões, era campeão de esgrima, se casou 

quatro vezes antes de sua morte em 1965 (era solteiro quando conheceu Frida), teve 

quatro filhos, ademais, era generoso, com freqüência comprava quadros com o fim de 
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ajudar os amigos que precisavam de dinheiro.‖
225

 

Segundo James (1987), acerca de Nickolas Frida diz: 

―Nick, como posso lhe dizer que eu o adoro, que penso em você o 

tempo todo, em seus olhos, em suas mãos, em seu sorriso, como 

posso lhe dizer que amo você com todo o meu coração, e que só 

existe você e eu – além de Diego que tem um lugar especial e 

imutável, mas isso você sabe... Eu sinto tanto amor por vocês dois 

que isso transborda de mim, que eu me desdobro, Eu me torno duas 

Fridas, uma tão cheia de amor quanto a outra.‖ 
226

 

No ano seguinte, 1939, Frida embarca para Paris. A convite de Breton realiza 

uma segunda exposição, que chamou a atenção de estilistas, o que lhe rendeu a capa da 

revista Vogue e comentários de grandes pintores como Picasso, além da compra de um 

dos seus quadros pelo museu do Louvre.  

Sobre todo esse interesse por sua obra e principalmente para saber quem era a 

mulher chamada Frida Kahlo, ela diz:  

―Lembro-me muito bem. (...) Joan Miró me deu um abraço, 

com poucas palavras, mas muita expressão e afeto. Max Ernst, 

sempre muito frio, mas aparentemente sincero, disse-me que 

continuasse meu caminho. Picasso também me deu um abraço e 

não economizou elogios. (...) Pintores de responsabilidades tão 

diferentes, cada um tão pessoal, interessando-se pela 
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Frichuchita...‖
227

  

Com relação ao tamanho de suas pinturas, Frida diz: ―(...) pintei em formatos 

muito pequenos. Muitas pessoas, depois de terem visto minha pintura em fotografias, 

ficaram impressionadas quando se defrontaram com sua realidade: imaginavam quadros 

grandes e viram-se diante de pinturas de trinta centímetros por quarenta, às vezes 

menos, raramente mais do que isso. Todo o mundo miniaturizado.‖
228

 

Penso que essa afirmação de Frida comunica simbolicamente, quão pequena ela 

se sentia diante do espaçoso Rivera, tendo em vista que os murais de Rivera eram 

gigantescos, assim como sua estrutura física. O que sobrava para a pomba Frida? 

Pinturas pequeninas, porém, a meu ver, intensas, assim como Frida foi a vida inteira, 

intensa ao se vestir, quando falava de política e em suas paixões. 

Sobre o tamanho de sua obra, Frida diz: ―(...) sou em cinqüenta centímetros  

quadrados de pintura, mais forte  _ouso dizer,sim_ do que Diego com seu mural de 

vinte e cinco metros quadrados (...).‖
229

 

Após a realização de suas exposições, no final de 1939, Frida pede o divórcio. 

Ao voltar para o México vai viver na casa azul – onde viveu com a família até casar-se 

com Diego Rivera – e começa então a pintar ―As duas Fridas‖ (Figura 7). Chama 

atenção o fato do tamanho da tela, visto que era uma tela gigantesca em tamanho 

natural, com mais de um metro e sessenta de cada lado. Sobre esse fato, Frida diz: ―Fiz 

grande porque era preciso. (...) Desta vez não dava para eu concentrar o que tinha dentro 
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de mim.‖
230

 

Cabe aqui uma questão: porque ela passou das pinturas em miniatura como se 

referia, para uma tela gigantesca? Penso que Frida, após as exposições que realizou, e 

principalmente depois dos elogios que recebeu de pintores famosos, sente-se potente e 

por essa razão muda a estrutura da tela. 

Segundo Herrera (1986), ―No dia em que estavam prontos os papéis do divórcio, 

Frida quase havia terminado o que provavelmente é a sua obra mais conhecida: As duas 

Fridas.‖
231

 

Para a Herrera (1986), esta obra assim figura: 

―As duas Fridas estão sentadas juntas sobre uma banca, com as mãos 

rígidas. A mulher a que Diego já não quer veste um vestido vitoriano 

branco. A outra leva uma saia e blusa de tehuana, e sua cor é um 

pouco mais morena do que sua companheira, que parece espanhola o 

qual indica a dupla herança de Frida, indígena mexicana e européia 

(...) Ambas as Fridas tem um coração descoberto(...) Cada Frida tem 

uma mão colocada sobre os órgãos sexuais. A mulher não amada só 

tem umas pinças cirúrgicas , e a tehuana,um retrato de Diego, quando 

menino (...).‖ 
232

 

Sobre o alcoolismo de Frida, Herrera (1986), escreve: 

―Algumas vezes levava o licor em um frasco de perfume que retirava 

rapidamente da blusa como se quisesse por água de colônia. Tomava 
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os tragos com tal velocidade que a maioria das pessoas não se dava 

conta do que ela estava fazendo. Geralmente se supunha que Frida, 

bebendo podia deixar qualquer homem no chão. Várias cartas que lhe 

dirigiu doutor Eloesser lhe aconselham amigavelmente a reduzir o 

consumo de álcool. Ao que ela contestava, que já não tomava 

cocktailitos e que só bebia uma cerveja diária.‖
233

 

Acerca de seu alcoolismo, Herrera (1986) publica:  

―Frida escreveu a Ella Wolf, que por sua vez, crer que sua amiga era 

alcoólatra: (...), já não bebo tantas (copiosas) lágrimas... de conhaque, 

tequila e etc... isso considero como outro adiantamento das ... classes 

oprimidas. Bebia porque queria afogar minhas mágoas, mas as 

malvadas aprenderam a nadar(...)‖.
234

 

De acordo com Herrera (1986), ―Quando Frida bebia, se tornava mais indecente 

e menos burguesa. Adotava a peculiaridade da gente que, segundo ela eram os 

verdadeiros mexicanos. (...) Salpicava comentários com expressões coloquiais e 

grosseiras (...).‖
235

 

Penso que o alcoolismo de Frida dá testemunho de sua fixação na oralidade, 

sendo possível pensar que pela via do álcool Frida podia sentir prazer.  

Aos 33 anos, em 1940, Frida casa-se novamente com Rivera, mas para tanto 

impôs condições.  

Segundo Kettenmann (2004), Rivera relatou as condições por parte de Frida, 

                                                 
233 HERRERA, Hayden. Frida: una biografía de Frida Kahlo. México: Diana, 1986, p.170. 
234 HERRERA, Hayden. Frida: una biografía de Frida Kahlo. México: Diana, 1986, p.171. 
235 HERRERA, Hayden. Frida: una biografía de Frida Kahlo. México: Diana, 1986, p.171. 
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para que se casassem novamente. As condições foram as seguintes: ―que se sustentaria 

financeiramente com os rendimentos do seu trabalho; que eu [Rivera] pagaria metade 

das despesas da casa _e nada mais; que não tivéssemos relações sexuais.‖
236

 Rivera 

aceita e se casam novamente. Nesse período Frida e Diego foram convidados a lecionar, 

na Escola de arte, pedagogia popular e liberal. 

Acerca do seu casamento pela segunda vez com Rivera, em uma carta 

endereçada ao Dr. Leo Eloesser [médico que tratou de Frida] datada de 18 de julho de 

1941, Frida escreveu:  

―O re-casamento está indo bem. Poucas brigas, maior compreensão 

mútua, e de minha parte, menos investigações do tipo detestável 

sobre as outras damas que subitamente ocupam um lugar 

preponderante no coração dele. Como você vê, finalmente aprendi 

que a vida é assim e o resto não tem importância. Se eu tivesse saúde, 

poderia dizer que sou feliz, mas sentir-me tão mal, da cabeça, das 

patas, às vezes me enlouquece a cabeça e me amargura a vida.‖
237

 

Ainda, é também nesta mesma carta de 1941, que encontro referência de Frida à 

morte do pai, fato sobre o qual ela diz: ―A morte de meu pai foi horrível para mim. 

Acho que é por isso que estou abatida e perdi tanto peso. Você lembra de como ele era 

meigo e bondoso?‖
238

  

Segundo afirma Herrera (1986), ―Frida se converteu cada vez mais na 

companheira e apoio de Rivera. O mimava, o cuidava quando estava enfermo, lutava 

com ele, o castigava e o amava. Ele a apoiava e se orgulhava de seus lucros, respeitava 

                                                 
236 KETTENMANN, Andréia. Dor e Paixão. Paisagem, 2004, p. 56. 
237 ZAMORA, Martha. Cartas apaixonadas de Frida Kahlo. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006, p. 112. 
238 ZAMORA, Martha. Cartas apaixonadas de Frida Kahlo. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006, p. 113. 
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suas opiniões, a amava... (...).‖
239

 

Aqui tenho idéia de que esse re-casamento representa a busca da proteção 

paterna, uma vez que dele estava excluído o sexo, restando somente o caráter protetor 

que um homem pode oferecer a uma mulher. 

Em 1943, Frida pinta, ―Diego no Meu Pensamento” (Figura 8), acerca dessa 

obra Kettenmann (2004), escreve,  

―O retrato de Rivera na testa dela indica o amor obsessivo de Frida 

Kahlo pelo pintor de frescos: ele está constantemente nos seus 

pensamentos. Ela está vestida com a roupa tehuana de que Rivera 

tanto gostava. É proveniente de uma região do México em que as 

tradições matriarcais ainda hoje sobrevivem e cuja estrutura 

econômica reflete o papel dominante das mulheres. As raízes das 

folhas que ela tem no cabelo sugerem a forma de uma teia de aranha 

na qual ela procura apanhar a sua presa – Diego.‖ 
240

 

Em seu diário sobre o amor que sentia por Diego Frida escreve:  

Diego. começo 

Diego. construtor 

Diego. meu menino 

Diego. meu namorado 

Diego. pintor 

Diego. meu amante 

Diego. meu esposo 

                                                 
239 HERRERA, Hayden. Frida: una biografía de Frida Kahlo. México: Diana, 1986, p.171. 
240 KETTENMANN, Andréia. Dor e Paixão. Paisagem, 2004, p. 67. 



 100 

Diego. meu amigo 

Diego. meu pai 

Diego. minha mãe 

Diego. meu filho 

Diego = eu 

Diego. Universo 

Diversidade na unidade 

Porque que o chamo meu Diego? 

Nunca foi nem nunca será meu. 

Ele pertence a si mesmo.
241

 

 

Penso que a pintura Diego no Meu Pensamento, onde Diego figura no meio da 

testa de Frida somada a este poema testemunha o que Freud postula como um estado 

amoroso excessivo presente na organização psíquica histérica. Ainda, para Freud, 

conforme já dito anteriormente, o histérico ao exagerar o amor do objeto se torna 

incapaz de se movimentar, ele se fixa. Dessa maneira, talvez seja possível considerar, 

que esse movimento psíquico se fazia presente em Frida na relação com Rivera. 

Segundo Herrera (1986), as tendências homossexuais de Frida, ―(...) voltaram a 

surgir depois que ela penetrava no mundo boêmio e liberal de Diego, onde as relações 

amorosas entre homens e mulheres eram comuns e condenadas. (...) Nestas 

circunstâncias, Frida não se apenava por ser bissexual, e Diego tão pouco de preocupava 

com isso.‖
242

 

                                                 

241 KAHLO, Frida. Diário de Frida Kahlo: um auto-retrato íntimo. Rio de Janeiro: José Olympo, 1996, p. 

235. 

242 HERRERA, Hayden. Frida: una biografía de Frida Kahlo. México: Diana, 1986, p.171. 
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De acordo com Herrera (1986), ―Rivera chegou a estimular as relações 

homossexuais de Frida. Alguns dizem que o fazia porque sabia que, sendo um homem 

maior, não poderia (não queria) satisfazer sua jovem esposa. Outros afirmam que 

desejava mantê-la ocupada, para que ele pudesse ser livre.‖
243

 

Para Herrera (1986), ―Frida representou estas tendências em sua arte (...), mas 

não abertamente.‖ 
244

 

Acerca das manifestações homossexuais de Frida nesta época, suponho que 

apesar de ter obtido sucesso na realização de sua exposição, após ter passado pela 

experiência frustrante de não conseguir gerar bebês e em seguida ter seu lugar de 

mulher de Rivera usurpado pela irmã. Frida sentia-se ferida em seu narcisismo e tomada 

por um sentimento de inferioridade. Dessa maneira, a relação com outras mulheres 

talvez se fizesse presente pela lógica de que tudo podia, podia ter homens e mulheres, 

portanto ser liberal compensava seu sentimento de inferioridade.  

No ano de 1950, Frida fez sete operações na coluna vertebral. Apesar de estar 

casada novamente com Diego, é por meio da pintura, segundo compreendo, que Frida 

sublima libido para continuar existindo. Ela pinta um quadro cujo nome é “Auto retrato 

com doutor Farill”(Figura 9). 

 Segundo James (1987), na biografia da artista, a respeito do Dr. Farill, Frida 

diz:  

―(...) O doutor Farill me salvou. Devolveu-me a alegria de 

viver. Estou ainda numa cadeira de rodas e não sei se tornarei a 

andar logo. Uso o colete de gesso que, apesar de ser um 

                                                 
243 HERRERA, Hayden. Frida: una biografía de Frida Kahlo. México: Diana, 1986, p.172. 
244 HERRERA, Hayden. Frida: una biografía de Frida Kahlo. México: Diana, 1986, p.172. 



 102 

desconforto medonho, me ajuda a sentir-me melhor da coluna. 

Não sinto dores. Só um grande cansaço... e, como é normal, às 

vezes um grande desespero. Um desespero que nenhuma 

palavra pode descrever. Apesar de tudo, tenho vontade de viver. 

Comecei a pintar o pequeno quadro que vou oferecer ao doutor 

Farill e que estou fazendo com todo o meu afeto por ele. 

(...).‖
245

 

Chama minha atenção a quantidade de quadros que Frida realizou das pessoas 

que ela amava, dentre eles estão, Retrato de meu pai, Retrato de minha irmã Cristina, 

Retrato de Eva Frederick, Retrato de Dr. Leo Eloesser, Retrato de Diego Rievra e Auto- 

Retrato com Dr. Farill. Penso que retratar as pessoas as quais Frida nutria afeto e depois 

presentear essas pessoas com sua pintura era uma maneira de obter um reconhecimento 

intelectual como compensação narcísica ao sentimento de inferioridade assim como 

apontar Mayer (1989); para esse autor, por meio de sua experiência clínica com 

histéricas, ao compensar a inferioridade a histérica confirma sua não castração. 

Para James (1987), biógrafa de Frida, a respeito do sentimento da arista, nessa 

ocasião de sua vida escreve: ―Odiava a vida, às vezes odiava os outros por seu próprio 

sofrimento, demonstrava nas suas relações uma agressividade que nunca manifestara 

antes.‖ 
246

 

Penso que Frida odiava os momentos de dor e impotência, nos quais se sentia 

dependente, o que não tinha a ver com odiar a vida; ao contrário, a pintura era para ela 

um ato de amor à vida.  

                                                 
245 JAMES, Ruanda. Frida Kahlo. São Paulo: Martins fontes, 1987, p 254. 
246 JAMES, Ruanda. Frida Kahlo. São Paulo: Martins fontes, 1987, p 254. 
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Em 1954, aos 47 anos, Frida tem a perna amputada. Sobre a amputação, ela diz: 

―Pois é, então eles que me cortem esta perna! Afinal, não estou nem ligando para esta 

perna, que só fez me envenenar. Tanto melhor, ora, assim fico livre dela. Até que 

enfim!‖. 
247

 

Ter a perna amputada foi a terceira e última fatalidade na vida de Frida, frente a 

qual ela não tinha mais libido para se reerguer: ―Por que haveria eu de querer pés para 

andar, se tenho asas para voar!...‖
248

,teria dito Frida, como destaca James (1987). A meu 

ver, essa foi uma maneira defensiva ao seu estado de aniquilação física. 

O desejo de se suicidar após a amputação da perna é expresso por Frida quando 

ela diz: ―Amputaram-me a perna há seis meses, que foram séculos de tortura e por 

momentos quase perdi a razão. Continuo a ter vontade de me suicidar. É Diego que me 

impede, porque, por vaidade, acredito que ele pode precisar de mim. Ele me disse e 

acredito. Mas nunca sofri tanto em minha vida. Esperarei ainda um pouco...‖
249

 

 Seu último quadro foi “Viva a vida!”(Figura 10) e sua última frase escrita em 

seu diário foi: ― Espero que a saída seja feliz e espero não voltar nunca mais.‖ Parece 

que essa frase contradiz a última pintura e a luta pela vida, cujo título soa para mim 

como um brinde à vida. Na madrugada de 13 de Julho, segundo James (1987), uma 

semana após completar 47 anos, Frida morreu em seu leito com um último diagnóstico 

médico de embolia pulmonar.  

No meu modo de entender a história libidinal e identificatória de Frida Kahlo vai 

dando sinais de que havia na artista um movimento psíquico próprio de uma neurose 

histérica. 

                                                 
247 JAMES, Ruanda. Frida Kahlo. São Paulo: Martins fontes, 1987, p 266. 
248 JAMES, Ruanda. Frida Kahlo. São Paulo: Martins fontes, 1987, p 268. 
249 JAMES, Ruanda. Frida Kahlo. São Paulo: Martins fontes, 1987, p 268. 
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Conforme já citado, é desde muito cedo que o pai de Frida investe na filha como 

se ela fosse um menino, desde proporcionar-lhe esportes masculinos até investir em sua 

intelectualidade para que a filha pudesse alcançar uma profissão de destaque na 

sociedade assim como se fazia com um filho homem naquela época; por essa razão, 

conforme suponho, Frida foi matriculada na melhor escola preparatória à universidade. 

Ocorre ainda que nesta relação particular que Frida estabelecia com o pai, tendo 

em vista que ele explicitamente a chamava de filha preferida e a destacava perante os 

demais membros de sua família como a filha mais inteligente, seu pai a colocava no 

lugar de sua companheira com o qual Frida se identificava. 

Pesando na identificação de Frida com o pai enfermo como ela o descrevia, 

conjecturo sobre a via principal da histeria pela identificação com a pessoa amada assim 

como postula Freud. Frida, como já referido, pintava em maior quantidade nos 

momentos em que estava enferma, assim como seu pai nunca deixou de trabalhar em 

meio as crises de epilepsia, o que denota uma identificação com ele. 

Na relação de Frida com o marido Diego Rivera penso que há o que Freud 

postula como uma acentuação excessiva do objeto presente na histeria. Frida declarava 

o quanto amava Diego que para ela era seu marido, seu amante, seu filho, seu pai, sua 

mãe, ela era mesma. A obra em que figura no meio de sua testa o rosto de Diego 

denuncia, a meu ver, esse estado amoroso excessivo. 

Com relação a sua esterilidade penso que um sentimento de inferioridade se 

fazia presente em Frida, no meu modo de entender, após ter se dado conta que não podia  

gerar bebês e em seguida ter sido trocada pela irmã; Frida sente-se ferida mais uma vez 

em seu narcisismo de modo que esse sentimento se torna mais um obstáculo para 

aceitação de sua castração. 
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Sobre as relações homossexuais de Frida, penso que não são relações onde ela se 

apaixona efetivamente por alguma mulher e por essa razão não são suficientes para 

reconhecer em Frida uma organização psíquica da ordem da perversão. Na minha 

maneira de entender, essas relações figuram como representantes de uma fixação na 

falicidade. Dessa forma, ao fazer uso desse recurso psíquico Frida talvez tivesse 

rebelando- se contra sua castração. Assim, Frida se dava o direito de transgredir as 

regras ao que era esperado de uma mulher naquela época, poder ter relações sexuais 

com homens e mulheres representava simbolicamente não ser castrada, portanto, fálica. 

Outro ponto que merece ser considerado e que, a meu ver, testemunha uma 

fixação na oralidade é o alcoolismo. Frida bebendo deixava qualquer homem no chão 

escreve Herrera, sua biógrafa conforme já citado. No meu entendimento, o álcool 

representava mais que isso. Frida pela via do alcoolismo podia sentir prazer sem ter que 

para isso depender do outro, talvez seja possível considerar, que como Frida não podia 

ter Diego somente para si como ela gostaria, por meio do álcool ela sozinha podia sentir 

prazer. 

Assim, pelo explícito talvez seja possível pensar que Frida tenha respondido à 

descoberta da diferença sexual anatômica e à fantasia de castração com a instauração de 

uma neurose histérica. 
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Considerações Finais 

 

 

A presente dissertação teve por objetivo realizar uma leitura psicanalítica da 

artista mexicana Frida Kahlo a partir de suas biografias, diário e algumas obras. 

A partir das postulações freudianas sobre a constituição psíquica feminina usada 

como referencial teórico nesta dissertação foi possível compreender a importância do 

outro nos momentos fundamentais da estruturação do psiquismo. 

No entanto, para fazer uso do desejo dos pais como indispensável para a 

constituição do psiquismo do sujeito no caso, o feminino – recorri às contribuições de 

Piera Aulagnier e de outros autores contemporâneos. 

Em seguida para pensar a histeria se fez necessário além da teoria freudiana um 

diálogo com autores que por meio de sua experiência clínica com histéricas 

contribuíram para o entendimento da psicopatologia em questão. 

Assim durante minhas interpretações sobre a vida e a algumas obras da artista, 

partindo da teoria freudiana, o primeiro ponto que considerei foi a identificação com a 

pessoa amada, ponto este, que se apresenta como indispensável para que se possa tomar 

o sujeito como portador de uma organização psíquica histérica e que na história dessa 

artista se apresenta como uma identificação com a mãe fálica – a da primeira infância e 

que menospreza o marido – e com o pai enfermo.  

O segundo ponto que considerei foi a acentuação excessiva do objeto, que leva 

Freud a postular a histeria como um estado amoroso excessivo. Desse modo, talvez seja 

possível considerar que estado excessivo amoroso além da identificação com a pessoa 

amada marca a história de Frida Kahlo quando ela excessivamente se liga a Rivera, a 
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ponto de figurar uma obra onde ele aparece no meio de sua testa. 

Ainda, no decorrer da história da artista fiz também interpretações que tomam 

como base as fixações nos registros orais e fálicos do desenvolvimento libidinal. No que 

se refere a fixação oral, aponto o alcoolismo da artista como testemunho dessa fixação. 

E no que se refere a fixação fálica, tomo as relações homossexuais de Frida, o modo 

particular como ela se apresentava diante das situações de sua vida e as escolhas 

amorosas por figuras masculinas de grande importância naquela época como sinais 

dessa fixação. 

Desse modo, é possível considerar, segundo a teoria freudiana, que a 

constituição psicossexual dos seres humanos se processa do mesmo modo, 

independentemente da cultura em que o sujeito se encontra inserido.  

Por isso compreendo que o estudo da vida e da obra da artista mexicana em 

questão, que viveu sob a influência cultural mexicana, pode contribuir para o 

entendimento da histeria, uma vez que, suas manifestações são universais. 

A psicanálise se inicia por meio da clínica da histeria para então só depois 

compreender outros quadros psicopatológicos, mas foi a partir da escuta das histéricas 

em sua clínica que Freud pôde reconhecer a existência de um inconsciente.  

Segundo Alonso e Fucks (2004): ―Foi também a partir da escuta das histéricas 

que se recolocou a relação entre aquele que sofre e aquele que escuta o sofrimento. (...). 

As histéricas foram ouvidas por Freud no seu sofrimento e por sua vez possibilitaram-

lhe, com seu corpo e sua fala, a sua grande descoberta.‖ 
250

 

                                                 
250 ALONSO, Silvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004, p. 11-

12. 
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O sofrimento de Frida, que a meu ver é histeria, pôde ser escutado por mim não 

só por meio de sua possível história libidinal e identificatória, mas também por meio de 

sua obra pictórica, que retrata suas situações de vida de forma significativa e acaba por 

formar uma pintura íntima de forma que não se dissocia de sua psicossexualidade. 

Carlos Fuentes (1976), ao descrever Frida Kahlo na introdução do ―Diário de 

Frida Kahlo‖ capta, a meu ver, o impacto que ela provoca naquele que a observa. Ele 

assim escreve: 

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

um concerto no Palácio de Belas- Artes, no centro da Cidade do 

México, um prédio iniciado em 1905, no governo do velho 

ditador Porfírio Diaz (...). Aquele mausoléu italiano, em mármore 

branco, concebido no mais puro estilo bolo de noiva (...). 

Menciono tudo isso só para dizer que quando Kahlo entrou em 

seu camarote no segundo nível do teatro, toda aquela 

magnificência e todas aquelas coisas que nos distraíam como que 

desapareceram. O tilintar daquela suntuosidade de jóias abafou os 

sons da orquestra, porém algo mais do que um simples ruído 

forçou-nos a olhar para cima, e assim descobrir a figura que se 

anunciava com incrível vibração de ritmos metálicos, porém 

distinguindo-se não só pelo ruído das jóias, mas igualmente pelo 

magnetismo do seu silêncio.
251

 

De acordo com o meu modo de entender, Frida Kahlo foi a artista que 

imortalizou sua própria intimidade, ela pintou temas de sua vida como o aborto, a dor 

                                                 
251 KAHLO, Frida. Diário de Frida Kahlo: um auto-retrato íntimo. Rio de Janeiro: José Olympo, 1996, p. 

7- 8. 
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física e o amor obsessivo por Diego Rivera – os quais retratavam sua angústia mais 

íntima de estar no mundo. No meu entendimento, sua obra é emotiva e narra com 

sensibilidade sua própria vida sofrida, talvez nesse fato se encontre sua originalidade. 

Zamora (1985) assim descreve Kahlo: 

―Não foi simplesmente o modelo da artista ou a esposa do famoso 

pintor, se não que, com esforço e uma paciente dedicação, criou sua 

própria obra, distinta dentro das correntes pictóricas da sua época e, 

sem nutrir-se como parasita da vitalidade alheia, demonstrou que se 

pode florescer debaixo da sombra de uma grande árvore como Diego 

Rivera.‖
252

 

Enfim, compreendo que o estudo da vida e da obra da artista, que despertou 

paixões foi indispensável para poder pensar em questões fundamentais da mulher, ou 

até mesmo, da condição humana.  

 

 

 

                                                 
252 ZAMORA.Martha.Frida el pincel de la angustia.Estado de México: LA Herradura.1987. p. 3. 
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Figura- 1 A Minha Ama e Eu ou Eu a Mamar 
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Figura _2 Auto Retrato com Vestido de Veludo 
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Figura_3 Hospital Henry Ford 
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Figura _ 4 Alguns Piquezinhos 
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Figura_5 Auto –Retrato Dedicado a Leon Trotsky  
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Figura- 6 O Suicídio de Dorothy Hale 
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Figura_7 As Duas Fridas 
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Figura_8 Diego no Meu Pensamento 
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Figura_9 Auto – Retrato com Dr. Farill 
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Figura-10 Viva a Vida 

 

 

 

 


