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Importante: não precisa copiar o texto, as respostas devem ser colocadas com a letra de vocês, a lápis, na folha ou no 

caderno de Língua Portuguesa. Qualquer dúvida, me chamem! 

Vamos lembrar o que é uma Biografia: 

A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. 

A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega bio (vida) e grafia (escrita). 

Características 

• Gênero narrativo com texto narrado em terceira pessoa. 

• Ordem cronológica dos fatos. Conjunto de informações sobre a vida de alguém. 

• Relato de fatos marcantes da vida de alguém, verossimilhança dos fatos narrados. 

• Uso de marcadores temporais (na infância, na adolescência, naquela época, etc.). 

• Predomínio de verbos no pretérito (perfeito e imperfeito). 

 

Leitura:   TEXTO BREVEMENTE BIOGRÁFICO SOBRE FRIDA KAHLO 

Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, esse é o nome oficial da artista mais conhecida como Frida 

Kahlo, que foi uma importante pintora mexicana do século XX. Frida Kahlo nasceu na cidade de Coyoacán 

(México) em 6 de julho de 1907. Estudou, no início da juventude, na Escola Preparatória Nacional. 

 Com 18 anos de idade sofreu um grave acidente de ônibus. Para ocupar as horas vagas, durante a 

recuperação, passou a pintar. Em agosto de 1929, casou-se com o pintor mexicano Diego Rivera com quem 

teve um casamento tumultuado e instável. Morou nos Estados Unidos com Diego Rivera entre os anos de 1931 

e 1934. 

 Divorciou-se de Rivera em 1939, embora ainda se encontrava com ele nos anos seguintes. Em 1939, 

Frida expôs sua obra em Paris, na galeria Renon et Collea. Deu aulas de introdução à pintura, a partir de 1943, 

na Escola La Esmeralda na Cidade do México. Sofreu três abortos durante a vida. Teve uma vida marcada, 

principalmente após o divórcio, pelo consumo abusivo de álcool. Dizia que era para aliviar o sofrimento que 

sempre marcou sua vida. Após uma grave pneumonia, morreu em embolia pulmonar em 13 de julho de 1954. 

Frida Kahlo morreu na cidade de Coyacán (México) em 13 de julho de 1954. 

É considerada, por alguns especialistas em artes plásticas, uma artista que fez parte do Surrealismo. 

Porém, a própria Frida negava que era surrealista, pois dizia que não pintava sonhos, mas sua própria realidade. 

Destacou-se ao defender o resgate à cultura dos astecas como forma de oposição ao sistema imperialista 

cultural europeu. 

Fonte: https://www.suapesquisa.com/quemfoi/frida_kahlo.htm 

a) O que mais te chamou atenção na biografia de Frida Kahlo? Justifique. 

b) Pesquise e anote uma frase famosa de Frida Kahlo. 

 

https://www.suapesquisa.com/artistas_obras/diego_rivera.htm

