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RESUMO

O presente trabalho apresenta um estudo que aborda os trajes da famosa pintora mexicana da arte contemporânea Frida Kahlo, retratados em 
fotografias que registram momentos de sua vida. As extravagantes e coloridas roupas da pintora que remetiam à cultura mexicana, contrastam 
com os trajes masculinos usados por ela, em outras fases da sua existência. Essas fotos permitem analisar os conceitos de estranheza e de 
sublimação, fazendo paralelo com sua conturbada história de vida. Este estudo é relevante, não somente por resgatar a vida e as mudanças de 
aspecto, nas fotografias de Frida Kahlo, mas também por fazer uma associação como outros estudos culturais, como a Psicologia, no que se 
refere ao conceito do mecanismo de defesa da sublimação; a Comunicação, pois existe a estranheza, quando a pintora usa as vestes mexicanas, 
como as tehuanas, ou trajes masculinos, causando choque nas pessoas por onde passava. A investigação também objetiva especificamente: 
mostrar os traços que apontam como a pintora Frida Kahlo se comunicava através de seus trajes; relacionar os conceitos de estranheza e de 
sublimação, na construção vestimentar da artista e detectar elementos que caracterizem a interseção do ato de vestir com as emoções da 
pintora. Trata-se, então, de uma pesquisa de caráter bibliográfico, em que serão abordados os conceitos de estranheza e de sublimação. Todos
esses conceitos serviram de suporte epistemológico para a análise dos trajes presentes, em fotografias de momentos da existência de Frida Kahlo. 
Os conceitos de estranheza e de sublimação são detectados na imagem de Frida Kahlo que utilizava suas vestes para expressar seus sentimentos e 
suas opiniões em fotografias, ao longo de sua vida.  Não era difícil ver a pintora sempre criando seus trajes ou acrescentando elementos como 
fitas, bordados, flores ou até mesmo indo buscar elementos no universo masculino, como uma bengala ou um paletó. Isso remete a uma 
constante construção de si mesma. Constata-se também que a maneira como a artista se vestia, expressa seus sentimentos e seus conflitos 
internos, demostrados neste estudo, pelos conceitos de estranheza e de sublimação, pois a artista chamava a atenção das pessoas por suas 
indumentárias exóticas. Além disso, a sublimação se faz presente, nas mudanças que abalaram a existência de Frida Kahlo. Conclui-se que fazer o 
estudo da indumentária de Frida Kahlo é de grande valor para se compreender a intensidade de sua breve vida. Foi uma mulher que via a beleza 
nas artes e nas expressões populares, que possuía fortes opiniões políticas e de espirito libertário e, hoje, é considerada uma fonte de inspiração 
para outras expressões artísticas.
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