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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir as mudanças que a tecnologia trouxe para dentro 
de museus e institutos de arte e a estreita relação com a ciência da informação. No 
desenvolvimento deste trabalho, foi estudado o caso do Instituto Odilla Mestriner, que 
através da aplicação de técnicas utilizadas por cientistas da informação, no caso a 
organização do acervo e elaboração do catálogo on-line da artista plástica Odilla Mestriner, 
está se preparando para mesclar seus objetivos quanto a ser uma simples vitrine ou entrar 
em um estágio de avanço tecnológico que o diferenciará no futuro de qualquer trajetória 
que o mesmo possa já ter como perspectiva pura e simples de um Instituto de Arte. Como 
atividade fundamental, foi realizada a catalogação das obras do acervo, reunindo assim, 
informações para o amplo conhecimento da obra e identificação de sua trajetória. Em razão 
da quantidade de informações decidiu-se que a informatização seria a fase primordial que 
deveria ser realizada e assim foi desenvolvido o Software de catalogação Odilla Mestriner. 
Com o surgimento da internet muitas mudanças significativas ocorreram no mundo em 
todas as áreas. Na Ciência da Informação essas mudanças trouxeram consigo novas formas 
de gerenciamento de catálogos que, aos poucos, foram substituídos de manuais para 
automatizados, facilitando assim a pesquisa. No caso estudado, a elaboração do software se 
fez fundamental para a organização do Instituto. Contribui também à história da arte 
nacional, pois o acesso às informações ali contidas, possibilita aos simpatizantes das obras 
de arte, especialistas, críticos e leigos, a obtenção ao seu conhecimento. 

 

Palavras-chave: Odilla Mestriner, Ciência da Informação, Sistemas de Informação. 
  



Abstract 

 

This term paper aims to discuss the changes that technology has brought into museums and 
art institutes and the directly relation with it and the information science. In this developing, 
was study the case of the Odilla Mestriner that applies information scientists techniques, in 
particular, the organization of the collection and preparation of on-line catalog of the artist 
Odilla Mestriner, that is preparing to merge their goals as being a simple showcase to enter 
in a stage of technological advances that in the future improve the perspective as a pure and 
simple Art Institute. As a fundamental activity, was performed the cataloging of works in the 
collection, thereby creating, information to the extensive knowledge and identification of 
the work of his career. Because the amount of information, it was decided that 
computerization would be the primary stage should be carried out and so was developed the 
cataloging software Odilla Mestriner. With the advent of the internet many significant 
changes occurred in the world in all areas. In information science these changes brought 
new forms of management books that gradually were replaced manuals for the automated, 
easing  the search. In the case studied, the development of software has become critical to 
the organization of the Institute. It also contributes to the history of national art, because 
access to the contained information, enables supporters of the works of art, experts, critics 
and laymen to attain it. 

 

Keywords: Odilla Mestriner, Information Science, Information Systems. 
  



Resumen 

 

Este trabajo tiene como objetivo discutir los cambios que la tecnología ha puesto en museos 
y instituiciones de arte y las estrechas relaciones con la ciencia de la documentación. En el 
desarrollo de este trabajo, se estudió el caso del Instituto Odilla Mestriner que mediante la 
aplicación de técnicas utilizadas por los profesionales de la información, en este caso la 
organización de la elaboración del catalogo de la artista Odilla Mestriner, se prepara para 
fusionarse sus metas de ser una simples escaparate o entrar en una etapa de avances 
tecnológicos que la diferencia en el futuro de cualquier camino que ya pueden tener la 
misma perspectiva que un Instituto de Arte puro y simple. Como actividad fundamental se 
realizó la catalogación de las obras de la colección, creando así, informaciones a los amplios 
conocimientos y la identificación de la obra de su carrera. Debido a la cantidad de 
información, se decidió que la informatización sería la primera etapa que deberia llevarse a 
cabo y así fué creado el software de catalogación Odilla Mestriner. Con el advenimiento de 
la Internet muchos cambios importantes han ocurrido en el mundo en todas las áreas. En 
ciencias de la documentación estos cambios han traído nuevas formas de gestión de los 
catalogos que poco a poco fueron sustituidos de manuales a automatizadas, lo que facilita la 
búsqueda. En el caso estudiado, la creación del software se ha convertido en crítico para la 
organización del Instituto. También contribuye a la historia del arte nacional, ya que el 
acceso a la información contenida en él, permite a los partidarios de las obras de arte, 
expertos, críticos y laicos, la obtención del conocimento. 

 

Palabras-llave: Odilla Mestriner, Ciencias de la Documentación, Sistemas de Información. 
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1 Introdução 

 

Em arte, procurar não significa nada. O que importa é encontrar. 

Pablo Picasso. 

 

A tecnologia trouxe para dentro de museus e institutos de arte diversas mudanças. 

São tecnologias de informação e comunicação que têm como papel fundamental a formação 

de novas formas de arte e principalmente a divulgação e circulação da mesma. 

O museu deve não só utilizar as novas tecnologias no interior da 
organização, mas também recorrer cada vez mais a internet. Assim, uma 
parte significativa das instituições museológicas já criou e gere o seu site 
institucional de forma a transmitir ao seu público informações sobre o seu 
acervo e sobre as atividade culturais desenvolvidas no museu. (ANDRADE, 
2008, p. 28) 

 

Segundo Smit e Barreto (2002), as tecnologias de informação podem e devem 

oferecer maior e melhor promoção da informação disponível e a Ciência da Informação 

assume o papel de qualificadora desse recurso em termos de competências que o usuário 

necessita para transformar em conhecimento a informação. Segundo os autores, “não é 

suficiente que a mensagem esteja disponível ela deve também poder ser apropriada pelo 

receptor”. (SMIT; BARRETO, 2002, p. 15) 

O museu deve, através de tecnologias, criar processos de construção/reconstrução 

da informação em arte/cultura para transformar em conhecimento o produto/documento 

cultural que tem em seu poder, para que a informação possa ser preservada e circular 

socialmente. 

Na sociedade contemporânea, as novas tecnologias vêm se desenvolvendo 
sem ininterrupção. Elas promovem mudanças substanciais no modo de se 
viver e nos sistemas culturais, transformando alguns dos conceitos relativos 
à noção de equipamentos culturais, bem como as formas de transmissão, 
ensino e aprendizagem cultural. Paralelamente, novos desafios são 
lançados. (RODRIGUES, 2008, p. 49) 
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A digitalização do patrimônio cultural e a demanda de tornar as coleções mais 

acessíveis estão crescendo rapidamente. Atualmente é inevitável um museu não pensar na 

ideia de virtualização. 

A Internet possibilitou transformar átomos em bits. Ou seja, matéria 
palpável (objetos) em código binário. Nesse sentido, os museus passam a 
trabalhar com referências patrimoniais digitais na Internet. E, portanto, 
passíveis de serem trabalhadas de várias formas. Além disso, a Internet 
possibilitou aos museus interagir de forma globalizada, alterando a noção 
de tempo e de espaço. Ou seja, o museu na Internet nunca fecha. 
(HENRIQUES, 2004, p. 2) 

 

A virtualização do museu ainda não possui uma definição amplamente aceita, não há 

uma concordância em relação ao que é comumente chamado de museu virtual e o que seria 

apenas um site de museu. Como isto, surgiram diversos termos para tentar designá-la: 

museu virtual, museu eletrônico, museu digital, museu on-line, hipermuseu, netmuseu, 

cibermuseu e webmuseu. 

O surgimento de exposições na internet permite não só divulgar ainda mais 
as coleções dos museus, como também abre as portas às novas reflexões, 
construídas muitas vezes coletivamente. Esta questão é abordada por Lévy 
(1996) ao dizer que a digitalização não só dá acesso como também propicia 
novas formas de ler e compreender o objeto. (RODRIGUES, 2008, p. 46) 

 

Afinal, o que é um “museu virtual”? É um site de um Museu ou Instituto de Arte que 

apresenta informações interativas e detalhadas sobre o seu acervo. Em casos raros, porém 

interessantes, projetam o museu físico na virtualidade, como se fosse um vídeo game, 

permitindo ao público interagir com e no museu. 

Com relação a situação de indefinição, faz-se interessante mencionar a 
afirmativa de Werner Schweibenz em 2004 (professor à época do 
Departamento de Ciência da Informação, Universidade de Saarland, 
Alemanha), ao destacar que Museus virtuais na Internet encontram-se “em 
construção” há cerca de dez anos. É um tempo curto em comparação com a 
longa tradição de museus “tijolo e argamassa”. Ao Museu virtual falta ainda 
uma definição amplamente aceita e até mesmo um termo reconhecido 
para designá-lo. (LIMA, 2009, p. 2) 

 

Na maioria dos museus virtuais é disponibilizado um catálogo on-line, mostrando 

objetos que se encontram ou não em exposição naquele momento, disseminando assim 

informações sobre determinada obra ou assunto.  
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O catálogo é a forma gráfica essencial de documentação do museu; trata-se 
de um meio de comunicação típico e objetivo para difusão de suas 
propostas. Através dele o museu comunica os estudos e pesquisa que vêm 
sendo realizados sobre um determinado aspecto, utilizando seus próprios 
meios de interpretação: a concentração na peça, sua imagem, 
interpretação, sua relação com o meio ambiente. (CAMARGO-MORO, 1986, 
p.225) 

 

Para Pierre Lévy, o “museu virtual” nada mais é do que um catálogo na internet: 

Os museus virtuais, por exemplo, não são muitas vezes senão maus 
catálogos na Internet, enquanto que o se conserva é a própria noção de 
museu enquanto valor que é posta em causa pelo desenvolvimento de um 
ciberespaço onde tudo circula com fluidez crescente e onde as distinções 
entre original e cópia já não têm evidentemente razão de ser. (LÉVY, 1999 
apud HENRIQUES, 2004, p. 8) 

 

No desenvolvimento deste trabalho, foi estudado o caso do Instituto Odilla 

Mestriner, que através da aplicação de técnicas utilizadas por cientistas da informação, no 

caso a organização do acervo e elaboração do catálogo on-line da artista plástica Odilla 

Mestriner, está se preparando para mesclar seus objetivos quanto a ser uma simples vitrine 

ou entrar em um estágio de avanço tecnológico que o diferenciará no futuro de qualquer 

trajetória que o mesmo possa já ter como perspectiva pura e simples de um Instituto de 

Arte. 

1.1 Justificativa da pesquisa 

 

A parte mais visível quando de discussões em relação ao potencial do cientista da 

informação, está na inserção do profissional na administração, organização e manutenção 

de bibliotecas, tornando-se raro o aproveitamento de suas experiências e a utilização de 

suas habilidades fora deste contexto, considerando os modelos existentes, a partir dos quais 

estão enraizados os conceitos incorporados pela biblioteconomia. 

O profissional da Ciência da Informação e Documentação possui muitas vertentes, 

uma das quais está na capacidade de alocar conceitos que fazem parte de seu estudo, na 

organização de acervos de museus e institutos de arte. 

Considerando o contexto da organização de acervos de museus e institutos de arte, o 
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museólogo é o profissional ao qual fica atrelada essa missão, porém, em razão das 

atividades já inerentes à sua função e às quais exerce com maestria, como a elaboração de 

projetos, estratégias de desenvolvimento e organização de museus e exposições, ações 

educativas e/ou culturais, participação na política de criação e implantação de museus, e 

preparação, orientação e implantação das atividades técnicas, esse contexto acaba por não 

ter a elaboração apropriada, ficando em segundo plano no planejamento da entidade. 

O curso de Ciências da Informação e Documentação da USP de Ribeirão Preto tem 

como competência formar profissionais que possam atuar na organização da informação e 

construção de produtos documentários. 

A capacidade e o nível do trabalho na elaboração de produtos, tomando como 

exemplo os catálogos de acervos permanentes, tornam o profissional da informação apto a 

lidar com o acervo artístico e efetuar a gestão de unidades de informação, tanto no 

ambiente tradicional como no eletrônico. 

A compreensão de um mundo em movimento constante, parametrizada 
pelo domínio de um campo conceitual, torna o profissional da informação 
um profissional completo (competente, flexível, critico) e o liberta da 
associação - redutora - em relação aos espaços nos quais ele pode exercer 
seu saber. (SMIT; BARRETO, 2002, p. 22) 

 

A aprendizagem proporcionada pela grade curricular absorvida através do curso, 

pode tornar real a memória de artistas, tornando-se possível através de ferramentas como 

organização e elaboração de catálogos, instrumentos indispensáveis para pesquisadores das 

áreas humanas, como historiadores e artistas plásticos, e leigos, ou seja, o cientista da 

informação tem o perfil exato para resolver problemas de organização e preservação, que 

provavelmente, muitos acervos e museus estão encontrando. 

O trabalho trará em seu desenvolvimento, a aferição das possibilidades de inserção 

do cientista da informação nestes ambientes, destoando da ideia de que cientista da 

informação tem o mote de sua profissionalização a partir de bibliotecas. 

Portanto, o objetivo esperado é que o desenvolvimento aqui descrito se torne um 

marco na mudança de orientação, podendo os profissionais da informação desenvolver 

trabalhos nesta área, para que informações e memórias de diversos artistas e de seus 

trabalhos não se percam no tempo ou em organizações sem técnicas e fundamentos. 
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1.2 Metodologia da pesquisa 

 

A pesquisa apresentada é o resultado do desenvolvimento da realização dos 

objetivos propostos e realizados no Instituto Odilla Mestriner com duração de 2,5 anos e 

resultado de duas iniciações científicas baseadas neste trabalho, com bolsas “Ensinar com 

Pesquisa” e “RUSP”, realizadas durante este período. 

A iniciação cientifica, “Odilla Mestriner e a Universidade de São Paulo: relações 

expositivas, de coleção e conhecimento”, com um ano de duração, foi originada em um 

levantamento bibliográfico em torno dos livros, biografias, catálogos de exposições, jornais, 

revistas, entre outros meios que pudessem fornecer a maior quantidade de informações 

sobre as atividades da artista na USP. 

Realizado ainda levantamento em várias instituições relacionadas à USP, como o 

Museu Histórico e do Café de Ribeirão Preto, de possíveis obras da artista, o trajeto e sua 

história, considerando cada obra, neste percurso até cada instituição. Tendo como fonte de 

pesquisas, na busca dessa informação, o Jornal da USP, a Rádio USP, o arquivo das atividades 

culturais da USP de Ribeirão Preto e o arquivo da Faculdade de Medicina foram parceiros 

inestimáveis. 

Entrevistas foram realizadas com a família, os amigos, os colecionadores e a 

imprensa, sobre suas exposições na Universidade de São Paulo e finalmente, os dados 

recolhidos encontraram seu devido espaço nas relações catalográficas em construção e um 

artigo foi elaborado sobre a pesquisa. 

A iniciação cientifica, “Museu de arte e tecnologias: uma discussão renovada para a 

ciência da informação”, foi uma continuidade da pesquisa de projeto de outra bolsista do 

curso que trabalhava com o mesmo tema: museus.  

Com o desenvolver do trabalho, elaboramos pesquisa de campo, ligada aos aspectos 

de tecnologias de museus, tendo como objetivo, dar uma contribuição significativa à 

pesquisa inicial.  
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O primeiro passo foi realizar levantamento bibliográfico referente a museus virtuais 

em torno de livros e periódicos da área, contando sempre com a pesquisa que foi elaborada 

pela primeira bolsista do projeto.  

O segundo passo foi descrever as etapas do trabalho que realizei no Instituto Odilla 

Mestriner, obtendo expressivas reflexões em torno do tema museu e virtualização, 

demonstrando deste modo que a ideia de “Museu Virtual’’ pode ser ligada ao conceito de 

“Catálogo Virtual/Catálogo Online’’.  

Concluindo esta iniciação, elaboramos um artigo científico, unindo discussões sobre 

tecnologias de museus, estudo e organização de um Instituto de artes por cientistas da 

informação, além da construção e demonstração das ferramentas de busca e apropriação da 

informação artística. 

O Trabalho de Conclusão de Curso tem como base as experiências desenvolvidas no 

Instituto Odilla Mestriner, as informações ali absorvidas e nas iniciações cientificas, 

formando um conjunto estruturado, demonstrando o objetivo que pauta esse trabalho. 
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2. Odilla Mestriner 
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2 Odilla Mestriner 

 

O caminhar é longo, mas as conquistas na arte são infinitas. 

Odilla Mestriner. 

 

Odilla Mestriner nasceu na cidade de Ribeirão Preto no interior de São Paulo, em 18 

de agosto de 1928. Sua vida nesta região se deu graças aos seus avôs italianos que vieram 

para a cidade como imigrantes para as lavouras de café em busca de trabalho e melhor 

oportunidade de vida. Com isto, sua formação escolar e todo o seu conhecimento foram 

contemplados nesta cidade. 

Ainda pequena uma Odilla teve uma grave doença infecto-contagiosa que lhe 

deixou com sequelas nos pés e mãos, mas que foram superadas com o prazer da arte, 

inicialmente como terapia ocupacional. Arte que foi introduzida a ela desde pequena por 

influência de seu avô artesão Thomaz Fior de Lis. 

 

Figura 1 - MESTRINER, Odilla. Infância Reencontrada. 2005. 1 original de arte, cópia fotográfica e acrílica sobre tela; 60 x 80 
cm. Instituto Odilla Mestriner. 

Odilla começou a vida profissional como artista autodidata. Porém, o caminhar de 

Odilla como artista plástica realmente foi traçado quando, em 1952, a Faculdade de 

Medicina da USP de Ribeirão Preto realizou o seu primeiro vestibular. Com isto, grande 

número de catedráticos passaram a viver em Ribeirão Preto, trazendo para a cidade o bom 
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gosto pela arte. Por esse motivo Odilla passou a ter estímulo para começar a pintar 

profissionalmente. Em entrevista cedida a um site de Ribeirão Preto Odilla relata: 

O primeiro secretário da Escola de Medicina de Ribeirão Preto foi o 
professor José Bento Faria Ferraz, que foi secretário particular do Mário de 
Andrade. E ele, então como era uma pessoa muito culta, gostava de arte, 
sempre conviveu em São Paulo com arte, ele se ligou à Escola de Artes 
Plásticas. E ele foi também o primeiro secretário da escola. E ele foi um 
grande entusiasta, incentivador da arte, aqui em Ribeirão Preto. Ele 
participou comigo e ficou meu amigo, e me estimulava muito, e me 
acompanhou na minha participação inicial. (MESTRINER, 2004) 

 

Até o ano de 1956 Odilla Mestriner ainda se descobria como pintora, porém 

pintava apenas paisagens, natureza morta e alguns retratos, principalmente de sua 

família. Odilla relata: 

Eu comecei a pintar sozinha de uma forma autodidata. Eu fazia desenhos 
para os meus irmãos que estudavam. Fazia cadernos de desenhos 
pedagógicos para minha irmã que fazia o normal, fazia capas de trabalhos 
do que eles estudavam também. Fiz um, a capa de um trabalho sobre 
fotossíntese, para meu irmão que, depois ficou para o arquivo colégio do 
estado e foi sempre assim. Foi um trabalho que ele gostou muito. E eu 
comecei pintando, comprando assim umas telinhas. Naquela época, início 
da década de 50, Ribeirão não tinha lojas especializadas em material de 
pintura. Então era tudo muito simples, muito rudimentar, e eu comprei 
umas telinhas e comecei pintar, pintei uns azulejos, depois comecei a pintar 
umas naturezas mortas, fiz uma réstia de cebolas, fiz um vaso de begônias, 
que até hoje estão com parentes meus. (MESTRINER, 2004) 

 

Em 1955 começou a frequentar a Escola de Belas Artes de Ribeirão Preto. Em 1956 

com chegada do professor italiano Domenico Lazzarini para a escola, pintor do 

abstracionismo informal que tinha sólida formação européia, Odilla teve a oportunidade de 

tomar conhecimento dos principais movimentos de arte daquele século. Segundo a artista: 

Eu fiz esse ano de 56 com ele, que foi um ano assim que certa forma me 
deu uma abertura. Porque ele tinha alguns livros de arte. Então, a gente 
não ficava pintando, embora algumas vezes nós saiamos para pintar no 
Bosque, naturezas assim, pegar recantos do bosque, de uma forma bem 
livre. Ele não queria que ninguém fizesse nada muito fotográfico, muito 
realista, que cada um interpretasse o que era realidade como via. Então, 
através dos livros que ele mostrava, e falava dos movimentos de arte como 
o impressionismo, expressionismo, cubismo. Foi aonde eu tomei 
conhecimento desses primeiros movimentos. Mas, de certa forma, eu já 
tinha uma visão daquilo que eu queria do meu trabalho. Ele logo identificou 
meu trabalho dentro do desenho e achou que meu caminho era por ali, que 



22 
 

eu já tinha uma definição de linguagem e eu abri meu caminho e caminhei 
por ele. (MESTRINER, 2004) 

 

Por volta de 1956 encontrou definitivamente sua linguagem e sua forma de 

expressão, o desenho, que foi a principal recomendação de Lazzarini a sua obra. Segundo 

Odilla, 

Cada artista, através do seu fazer encontra suas raízes e referências a sua 
própria forma de expressão. O desenho marcou definitivamente meu 
primeiro encontro com a arte e foi minha grande paixão. A linha e a textura 
foram os instrumentos que definiram minha linguagem e forma plástica. 
(MESTRINER, 1999) 

 

Odilla desde cedo tinha amor por traçar linhas, tinha as linhas como princípio de 

traços de personalidade, de criação, gostava do efeito gráfico que as linhas proporcionam, 

gostava do equilíbrio e da ordem das linhas quando repetidas. Para Odilla dentro da arte a 

linha é a gramática do artista. 

Segundo a artista, a lógica interna que estrutura seu trabalho é a estrutura 

geométrica, a composição simétrica, as formas planas/bidimensionais e a repetição 

obsessiva dos elementos. 

Odilla Mestriner sempre foi voltada a forma e não ao conteúdo. Através da forma 

encontrava o conteúdo com facilidade. Esses conteúdos são as várias séries que surgiram no 

caminhar da artista, no início a temática se restringe ao seu universo vivencial: casas, 

pássaros, gatos, árvores, cidades.  

A princípio teve a “casa” como elemento constante e permanente em suas obras. 

Depois entrou na fase das formas arredondadas que estavam presentes no cotidiano da 

casa: gatos e pássaros. Com essas figuras esgotadas Odilla passa a inserir o homem na casa. 

Feito isto, Odilla encontra sua verdadeira essência: o homem. 

Em 1956, Odilla resolveu abrir novos horizontes. Montou um ateliê na sua própria 

casa e pela primeira vez expôs suas obras, já de orientação moderna, na Exposição do 

Centenário de Ribeirão Preto. 

Esse novo rumo de sua trajetória se deu, novamente, graças a professores da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pois eram os catedráticos que compravam os 
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primeiros desenhos de Odilla. Neste período o desenho não era tão conhecido como a 

pintura e muitos ribeirão-pretanos tinham o desenho como um esboço para ser aplicado à 

pintura, quando, na realidade, o desenho já tinha uma linguagem própria, e os catedráticos 

sabiam disto. Odilla relata que “com o reconhecimento desses professores que começaram a 

adquirir meus trabalhos, me estimulou muito, e eu abri meu caminho assim. Eu comecei a 

participar intensamente de salões e bienais.” (MESTRINER, 2004) 

Em 1958, realizou sua primeira exposição individual, na Galeria Umuarama Hotel, 

em Ribeirão Preto, onde foram apresentadas pinturas e desenhos a nanquim, como por 

exemplo o nanquim sobre papel, 50 x 31 cm, de 1959 intitulado “Composições com Portas e 

Janelas”.  

No mesmo ano, a artista inscreveu cinco de seus trabalhos para a V Bienal 

Internacional de São Paulo de 1959, dos quais o nanquim sobre papel, 34 x 25 cm, de 1958, 

intitulado “Casas” e outro nanquim sobre papel, 33 x 30 cm, de 1958 intitulado “Gatos” 

foram aceitos. Sendo assim, seu trabalho pela primeira vez foi exposto fora de sua cidade 

natal. A partir de então, Odilla participou de mais seis Bienais Internacionais, até o ano de 

1973, totalizando 33 obras expostas em Bienais Internacionais de São Paulo. 

Além da V Bienal em 1959, Odilla também expôs 25 desenhos na Picolla Galeria do 

Instituto Italiano de Cultura no Rio de Janeiro; participou do XIV Salão Municipal de Belas 

Artes de Belo Horizonte; expôs no VIII Salão Nacional de Arte Moderna do Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro; e atuou no II Festival de Arte Moderna de Macaé onde foi, pela 

primeira vez, contemplada com o “1º Prêmio de Desenho”. 

A primeira relação expositiva da artista com a Universidade de São Paulo ocorreu 

em 1960 quando doou para o Museu do Café Francisco Schimdt, que está localizado no 

interior do campus da USP de Ribeirão Preto, um trabalho gráfico sobre tela, com dimensão 

igual 3 m x 2 x, de 1960, intitulada Fundação de Ribeirão Preto; obra que permanece exposta 

até hoje. Segundo relatos de sua família, em 1960, o então prefeito de Ribeirão Preto, 

Alfredo Condeixa Filho, solicitou a Odilla uma obra que seria exposta somente durante o mês 

de junho, em comemoração ao aniversário da cidade.  
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Figura 2 - MESTRINER, Odilla. Fundação de Ribeirão Preto. 1960. 1 original de arte, trabalho gráfico sobre tela; 3 m x 2 m. 
Museu do Café Francisco Schimdt (Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto). 

A partir do ocorrido, Odilla passou a ter fortes vínculos com a universidade, 

passando a efetuar doações que tornaram a relação de coleção com a USP um caminho sem 

volta.  

Foi inclusive premiada com o Prêmio Aquisição para jovens artistas, permanecendo 

esse trabalho ainda hoje de propriedade dessa instituição assim como os abaixo citados, 

doados pela artista para compor essa coleção: 

 MESTRINER, Odilla. Trechos de ruas X. 1960. 1 original de arte, nanquim sobre papel; 

39 x 48 cm. Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP). 

 MESTRINER, Odilla. Casas e árvores. 1963. 1 original de arte, nanquim e recortes de 

papelão sobre papelão; 62,8 x 52 cm. Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP). 

Prêmio Aquisição I Jovem Desenho Nacional 

 MESTRINER, Odilla. Figuras casas X. 1967. 1 original de arte, nanquim, caneta 

hidrográfica, fotografia e recortes de papel sobre cartão; 77 x 52 cm. Museu de Arte 

Contemporânea (MAC-USP). 

 MESTRINER, Odilla. Ligações amorosas IV – Amigos. 1989. 1 original de arte, tecido, 

areia e acrílica sobre tela; 101 x 71 cm. Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP). 

 MESTRINER, Odilla. Andantes XXXVI. 1999. 1 original de arte, acrílica, nanquim e 

colagem sobre papel. Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP). 
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Por volta de 1960, com o surgimento da Popular Art, movimento com raízes no 

dadaísmo de Marcel Duchamp que busca inspiração na cultura de massas para criar obras, 

Odilla absorveu novas tendências e passou a utilizar a colagem. Trabalhou bastante com 

papelão e através do grafismo das letras de jornais encontrou uma terceira dimensão para 

suas obras. Podemos citar a fase das formas arredondadas que estavam presentes no 

cotidiano da casa: gatos e pássaros. Nessas obras Odilla adicionou a colagem para conseguir 

um espaço infinitamente dinâmico em suas obras. Os pássaros voam sobre as casas e os 

gatos andam em cima delas. 

Nesta época Odilla figurou na Galeria de Arte da Folha de São Paulo com 15 

desenhos expostos, além de participar de diversas exposições coletivas como a exposição 

“Contribuição da Mulher as Artes Plásticas do País” no MAM de São Paulo; o Festival de 

Artes Plásticas Contemporânea em Porto Alegre; e no IX Salão Nacional de Arte Moderna no 

MAM no Rio de Janeiro onde recebeu o “Prêmio Estímulo”. No mesmo ano, através da 

Universidade de São Paulo, o estado do Ceará conheceu a obra de Odilla na exposição “28 

artistas do acervo do MAC-USP” em Fortaleza. 

Em 1961 participou da VI Bienal Internacional de São Paulo onde expôs quatro 

nanquins, além do XVIII Salão Paranaense de Belas Artes de Curitiba; Salão Municipal de 

Belas Artes de Belo Horizonte; e exposição individual na Galeria de Artes Plásticas de 

Ribeirão Preto. Neste mesmo ano recebeu o “2º Prêmio Leiner de Desenho” da Galeria de 

Artes das Folhas em São Paulo. 

Em 1962 ganhou medalha de bronze no XI Salão Paulista de Arte Moderna de São 

Paulo e pequena medalha de prata no IX Salão Oficial de Belas Artes de Santos. 

No ano de 1963 Odilla expôs pela primeira vez no exterior na Coletiva de Artistas 

Brasileiros na Gallery Four Planets em Maryland. Participou também da VII Bienal 

Internacional de São Paulo onde expôs oito obras. 

Em 1964 expôs 40 desenhos na Galeria de Artes Plásticas de Ribeirão Preto além de 

diversas exposições coletivas como o I Salão de Arte Moderna do Distrito Federal em Brasília 

e o XXI Salão Paranaense de Belas Artes em Curitiba onde ganhou medalha de bronze. 

No ano de 1965 participou da VIII Bienal Internacional de São Paulo onde expôs 

cinco obras. Também figurou na exposição “Grupo Ribeirão” no centro acadêmico da 
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Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. Recebeu Prêmio Estímulo no I Salão de Arte 

Contemporânea de Campinas; Pequena medalha de prata no Salão Municipal de Belas Artes 

de Jaboticabal; e Prêmio Aquisição no XIV Salão Paulista de Arte Moderna em São Paulo. 

O maior interesse de Odilla sempre foi o desenho, mas à medida que ela passou a 

inserir cor nos seus trabalhos, surgiu a necessidade de mudar o suporte, saiu do papel, 

passou pelo cartão, papelão e começou a utilizar a tela. Odilla escreve em seu texto 

“Considerações sobre meu trabalho”, 2005a, que durante esta transição o desenho e a 

pintura se fundiram. Neste ponto podemos destacar a série “Figura-casa”, 1966, onde Odilla 

fez aproximadamente dez trabalhos gráficos sobre tela com dimensões de 80 x 60 cm. Nesta 

série Odilla une o homem no seu meio ambiente e o meio ambiente no homem, e existem 

apenas dois elementos que mostram essa diferença entre o homem e o meio ambiente: a 

boca e os olhos, para demonstrar os sentidos predominantes da comunicação. 

A partir deste momento é que a figura humana surge em sua obra como tema 

central em suas obras. É a visão do homem sobre a realidade, porém como afirma GIANOTTI 

“nunca a figura individualizada, mas sempre simbolizando a humanidade. No início, o 

homem está ligado ao meio ambiente, depois reaparece nas ruas, no circo, no campo de 

futebol”. (GIANOTTI, 1984, p. 4) 

Segundo Klintowitz (1987, p. 9), “a obra de Odilla Mestriner trata exclusivamente do 

ser humano e, na arte contemporânea brasileira, poucos existem que foram capazes de levar 

um tema tão longe e de maneira tão persistente.” 

Na mesma época participou do Salão Nacional de Arte Moderna no Rio de Janeiro; 

Ganhou grande medalha de prata no Salão Municipal de Belas Artes de Jaboticabal; Pequena 

medalha de prata no XV Salão Paulista de Arte Moderna; e 1º Prêmio de Desenho no II Salão 

de Arte Religiosa em Londrina. 

Em 19 de junho de 1966, a obra Figuras em Procissão VII, foi entregue ao então 

Presidente Costa e Silva através de uma homenagem do então profeito de Ribeirão Preto 

Antônio Duarte Nogueira em uma cerimônia oficial na própria cidade, devido ao aniversário 

dos 110 anos de fundação de Ribeirão Preto. Tal feito demonstrou o reconhecimento da 

cidade à artista Odilla. 
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Em setembro de 1966 foi convidada a ser membro da comissão de premiação do 1º 

Festival de Pintura do Instituto de Educação Otoniel Mota da cidade de Ribeirão Preto/SP e 

um ano mais tarde foi novamente convidada para comissão do mesmo evento. 

Em 1967 Odilla expõe 20 obras na Galeria de Artes Plásticas de Ribeirão Preto e na 

Galeria KiArt de Santos. No mesmo ano participou da IX Bienal Internacional de São Paulo 

onde expôs cinco obras da série Figuras-Casas. 

No ano de 1968 realiza uma exposição individual com dezenove obras no Museu de 

Arte Contemporânea de São José do Rio Preto e também expôs vinte obras na Galeria São 

Carlos. Participou também, através da Universidade de São Paulo, da exposição “28 artistas 

do acervo do MAC-USP” em Campo Grande, e no XVII Salão Paulista de Arte Moderna de São 

Paulo. Ganhou Prêmio Aquisição no IV Salão de Arte Religiosa de Londrina. 

Em dezembro do mesmo ano, foi membro do júri de premiação para o concurso de 

ornamentação de jardins organizado pelo departamento de educação e cultura de Ribeirão 

Preto/ SP. 

Em 1969 é citada pela primeira vez num dicionário de sua área: Dicionário das Artes 

Plásticas no Brasil de R. PONTUTAL. Neste mesmo ano participou novamente da X Bienal 

Internacional de São Paulo onde expôs cinco de suas obras. Nesta Bienal Odilla recebe o 

“Prêmio Aquisição Itamarati”. 

Ainda em 1969 realizou uma exposição individual no Museu de Arte em 

Florianópolis onde expôs 18 obras e novamente participou da exposição “28 artistas do 

acervo do MAC-USP” em Fortaleza. Recebeu medalha de prata no Salão de Arte Moderna de 

Piracicaba e Prêmio Aquisição no II Salão de Arte Contemporânea de Santo André. E no final 

do ano foi membro do júri de premiação da IV Semana de Artes Plásticas do Seminário 

Arquidiocesano da cidade de Brodowski/SP. 

No começo da década de setenta Odilla se volta para a série Equilibristas. Nessa 

fase as composições se tornam mais corajosas e audaciosas. Quebra o paradigma de obras 

quadradas ou retangulares, monta painéis que ganham uma dimensão mais espacial onde as 

obras apresentam ambiguidades: a visão aérea e a visão frontal, o visto e o oculto. Nesta 

mesma época participa da Pré Bienal de São Paulo onde expôs três pinturas e seis desenhos.  
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Também participou pela primeira vez de uma exposição em Olinda, através da 

Universidade de São Paulo: “28 artistas do acervo do MAC-USP” no Museu de Arte 

Contemporânea de Pernambuco. Foi contemplada com medalha de prata no III Salão de Arte 

de Atibaia e recebe Prêmio Aquisição no I Salão Paulista de Arte Contemporânea de São 

Paulo.  

Ainda em 1970 Odilla parte pra série “Composição mutável” onde as cabeças se 

repetem infinitas vezes e o leitor não consegue encontrar o fim. Sobre essa série Odilla diz 

que são “cabeças que se repetem infinitamente, em composições mutáveis, moduladas de 

soluções variáveis”. E foi membro de júri para escolha da Miss Ribeirão Preto 1970 em São 

Paulo.  

Odilla esteve também nos Panoramas da Arte Brasileira, organizados pelo Museu de 

Arte Moderna de São Paulo em suas versões de 1971, 1974, 1977 e 1980, onde na versão de 

1971, pode-se destacar a presença do nanquim e acrílico sobre papel, 56 x 73,5 cm, de 1971 

intitulado “Pra Frente Brasil”. Ainda em 1971 Odilla recebeu o Prêmio Aquisição na I Bienal 

de Artes Plásticas de Santos. 

No ano de 1972 começa a trabalhar com composições circulares a partir de um 

núcleo de uma gravura em metal, unindo desenho e gravura. Essa série é denominada: 

Variação em desenho em torno de uma forma gravada. Neste mesmo ano recebe medalha 

de bronze na Mostra do Sesquicentenário de Porto Alegre.  

Em setembro de 1972 foi membro do júri de premiação da Exposição 

Comemorativa do Sesquicentenário na Associação de Cultura Brasil-Estados Unidos na 

cidade de Ribeirão Preto/SP. E no mês de dezembro membro do júri de premiação do 

concurso de vitrinas promovido pelo Clube dos Diretores Lojistas de Ribeirão Preto/SP.  

No ano seguinte participa da sua última participação nas Bienais Internacionais de 

São Paulo, a XII. Expôs quatro de suas principais e maiores obras: a série Equilibristas. 

Realizou também uma exposição Individual na Galeria Astréia em São Paulo onde expôs 22 

obras, No mesmo ano participou de duas exposições no exterior: a Imagem do Brasil - EXPO 

73 na Bélgica; e a Iramar and Bel Galery nos Estados Unidos.  
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Em 1974 Odilla recebeu o Prêmio “Melhor Desenhista de 1973” pela Associação 

Paulista de Críticos de Arte de São Paulo e também o Prêmio Aquisição no VII Salão de Arte 

Contemporânea de Santo André.  

No ano seguinte Odilla expôs 21 obras em uma exposição individual na Galeria de 

Arte do Banco Ítalo Belga em Porto Alegre e também no Paço das Artes em São Paulo. 

Também realizou palestra e projeção de slides sobre sua obra no colégio Santa Úrsula de 

Ribeirão Preto/SP e também no Cine foto clube de Ribeirão Preto/SP. No mês de dezembro 

foi membro de júri para escolha do emblema do centenário de Cravinhos/SP. 

Ainda 1975 Odilla é contemplada com o 1º Prêmio “Cidade de Ribeirão Preto” na 

categoria pintura com a obra “Cosmogonia I” durante o I Salão de Arte de Ribeirão Preto. 

Neste mesmo ano Odilla começa estudar os signos com a intenção de decifrar o mistério que 

envolve a trajetória da vida humana e começa a desenvolver a série: O Homem e Seu Signo. 

A construção formal, a maneira de compor com as figuras é uma coisa tão 
intuitiva e não existe uma explicação lógica. É como um jogo, no qual se vai 
colocando as formas e formando as figuras. O uso da cor está ligado ao 
sentido simbólico de cada signo. O tratamento da cor é chapada, plana e a 
solução gráfica conserva a característica da minha língua. (MESTRINER, 
2005b) 

 

Jacob Klintowitz (1987) amplia o horizonte: 

A realidade é cosmológica. Os signos têm um suporte em forma de losango. 
O mundo em quatro cantos, não convencionais, como as lições alquímicas. 
Há quatro elementos geográficos determinando as pinturas nas quais a 
artista encontra-se com os astros. São os quatro elementos fundamentais, a 
água, a terra, o ar e o fogo. É o número quatro que significa a totalidade. E 
o encontro da artista com o macro e o encontro com a sua intimação que 
informa a confecção destas 12 excêntricas, plenas de cor e vigor. 

 

Em 1976 Odilla participa da Pré Bienal Nacional em São Paulo e expõe pela primeira 

vez sua famosa série cosmológica. No mês de maio participou como membro do júri de 

premiação do concurso de vitrines em comemoração ao dia das mães na Ribeirão Preto/SP. 

Também foi membro do júri de seleção e premiação do 1º concurso de arte infanto-juvenil 

da Ford do Brasil na cava do bosque em Ribeirão Preto/SP e membro do júri de premiação 

da Semana de Artes Plásticas da Universidade de Ribeirão Preto. 
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No ano seguinte começa a produzir nova série, denominada Fantástico Urbano 

onde o homem se vê fechado no mundo em que vive. MESTRINER relata que “essa fase, meu 

questionamento é sempre o homem, inserido no circuito social-político. São desenhos que 

mostram o homem em compartimentos fechado na grande cidade.” Neste mesmo ano 

expôs 27 obras na Galeria Paço das Artes durante a exposição “Artistas do Interior” em São 

Paulo através de uma promoção da Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia de São Paulo.  

No ano de 1978 Odilla expõe 32 obras no Anfiteatro Cacilda Becker em São 

Bernardo do Campo. No ano seguinte recebe novamente o Prêmio “Cidade de Ribeirão 

Preto”, porém na categoria gravura, durante o IV Salão de Arte de Ribeirão Preto e Prêmio 

Aquisição na I Mostra do Desenho Brasileiro em Curitiba. No mesmo ano Odilla passa a fazer 

várias idas e vinda destinadas à cidade de São Paulo, que duraram cerca de três anos, para 

descobrir procurar outros caminhos para sua arte. Assim, iniciou trabalho, em um ateliê em 

Pinheiros, chamado de litografia.  

Litografia é um processo de gravura em plano, executada sobre pedra 
calcária (chamada pedra litográfica) ou sobre placa de metal (em geral, 
zinco ou alumínio), granidas, e baseado no fenômeno de repulsão entre as 
substâncias graxas e a água, usadas na tiragem, o qual impede que a tinta 
de impressão adira às partes que absorveram a umidade, por não teram 
sido inicialmente cobertas pelo desenho, feito também a tinta oleosa. 
(SAKALL, 2001) 

 

Do finalzinho da década de setenta ao começo da década de oitenta a artista 

dedicou-se somente as litografias, e nesta mesma época fez amizade com grandes nomes da 

gravura brasileira, Renina Katz, Maria Bonome, entre outros. A partir de 1981 começou a 

desenvolver trabalhos em aquarelas. 

Em 1981, expôs na Galeria SESC Paulista a exposição Odilla Mestriner: paisagens 

tempos simultâneos, apresentando suas aquarelas. Esta mesma exposição é exposta logo 

em seguida na Galeria Itaú na cidade de Ribeirão Preto, com o título Odilla Mestriner expõe 

paisagens. 

Segundo o crítico de arte Alberto Beuttenmüller (1981)1, 

                                                           
1 Retirado do catálogo: ODILLA EXPÕE PAISAGENS. Ribeirão Preto, 1981. Catálogo de exposição, 15 a 28 

maio 1981. Itaú galeria exposição. 
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Odilla Mestriner já vinha anteriormente refletindo em seus trabalhos a 
preocupação com a  coletivação da espécie humana onde compareciam em 
seus quadros série de seres, mistos de robots e homens, numa atmosfera 
dramática de solidão e desamor, denunciando a época atual como a do ser 
um mero número em meio à multidão, o ser cibernético e 
computadorizado. Quanto à era da reprodução mecânica, Odilla Mestriner 
sempre obrigou suas imagens a se repetirem de forma simétrica, numa 
espécie de reflexão sistemática sobre o ser diante da nova tecnologia e 
tecnocracia, este mesmo ser que procura fugir ao coletivismo pela prática 
acentuada do narcisimo. Ora, todos sabemos que a prática  do narcisismo 
redunda de imediato em alienação. E outra coisa não tem sido a produção 
artística atual senão alienada e alienante, exatamente por tal narcisismo.  

Odilla Mestriner foge ao comum  ao denunciar em suas últimas telas a 
destruição ecológica a que estamos sendo condenados, os diversos tipos de 
poluição, fazendo dos novos tempos, inseguros e imprecisos, a denúncia 
maior de contratempo, a anti-vida que estamos sendo obrigados a viver 
hoje, mais sobreviventes que viventes em um planeta em decomposição.  

Para tais reflexões, Odilla Mestriner lança-se a uma iconografia vibrante, 
cheia de ritmos muito bem ordenados, como se fossem verdadeiras 
partituras de uma sinfonia dramática e estarrecedora. Dessa vez, o Homem 
não comparece visualmente, preferindo a artista mostrá-lo através de seus 
feitos e defeitos, ora na chaminé da fábrica que polui o centro urbano, ora 
nas autopistas e estradas, onde se percebe uma civilização decadente, que 
preferiu guindar o automóvel à condição de deus, deixando o Homem para 
o último plano.  

A obra de Mestriner, apesar do uso da cor, é eminentemente gráfica. 
Mesmo quando usa superposições de imagens, a artista não pretende fazer 
da pintura um exercício alienado de transparências pela transparência, 
senão um verdadeiro libelo denunciador de nossas condições de vida. A cor 
entra como complemento emocional de uma obra, sem dúvida, gráfica. O 
tempo adentra seus trabalhos na simultaneidade de imagens. Assim, o 
tempo gera o espaço e vice-versa, criando uma pastoral a um só tempo 
calma, enérgica e disciplinada. 

 

Podemos relatar uma ligação dos seus trabalhos da década de setenta e oitenta 

com alguma referência ao expressionismo, que é a arte do instinto, da pintura dramática, 

subjetiva, expressando sentimentos humanos. Utilizando cores exageradas, dá forma 

plástica aos diferentes tipos de sentimentos, como o amor, o ciúme, o medo, à solidão, à 

miséria humana. E Odilla mesmo no interior utilizava o expressionismo em suas obras, e a 

própria artista em um depoimento ressalta: “Comprovo que embora vivendo no interior de 

São Paulo, fora do eixo Rio - São Paulo, eu fazia sim, um trabalho com as características 

desse movimento”. (MESTRINER, 2005c) 
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Em 1982, expôs na Galeria Ars Artis em São Paulo, trinta de suas pinturas e 

aquarelas, e ilustrou a capa do livro de Vicente Teodoro de Sousa “A caminho de Emaús”. No 

ano de 1983 participou da exposição retrospectiva denominada “Releitura Gráfica 

1958/1978” na Galeria “Campus/USP-Banespa” no campus de Ribeirão Preto e em 1984 a 

mesma exposição no Museu de Arte Contemporânea da USP em São Paulo, onde expôs 

trinta dos seus melhores trabalhos, como por exemplo, o nanquim e acrílico sobre papel 

intitulado Figuras I, de 1977, com dimensão igual 65,5 x 46 cm.  

Em 1986 em São Paulo, no Espaço Cultural Chap Chap, Odilla apresenta sua nova 

série, espantalhos, surpreendendo público e críticos. 

Em 1987, o crítico Jacob Klintowitz escreveu o primeiro livro de arte que registra e 

preserva a produção da Odilla, possibilitando uma visão total da obra até 1978. O livro 

possibilita ainda, uma leitura completa, para a compreensão do público, da linguagem e do 

estilo do artista. 

 

Figura 3 - KLINTOWITZ, Jacob. Odilla Mestriner. São Paulo: Raízes, 1987. 

A primeira característica impressionante na personalidade artística de 
Odilla Mestriner é a sua capacidade de ficar no tema escolhido, de manter o 
foco de atenção, de permanecer obcecada por um único assunto. A 
primeira característica impressionante na personalidade artística de Odilla 
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Mestriner é a sua concentração. Ela é inteiramente dedicada a um só tema 
e assunto por vez. E, nele, ela é capaz de permanecer por um tempo 
subjetivamente único, global, inteiro. [...] As imagens de Odilla Mestriner 
organizam-se como as ondas de um lago depois que a pedra mergulha. 
Círculos concêntricos expansivos a partir do centro do impacto. A pedra não 
é mais visível e observamos apenas a dança das águas e imaginamos com o 
nosso espírito imóvel, a formação do universo. [...] No trabalho de Odilla 
Mestriner evidencia-se a lógica interna que serve de elo entre as suas várias 
fases e se constitui no percurso e o entendimento orgânico de seu processo 
criativo. É como se a artista tivesse em cada fase, um momento de 
conhecimento. Uma etapa a saber. Esgotada esta etapa, coerentemente, 
passa-se à etapa seguinte. Na auto-instituída pesquisa interior cada fase é 
um grau de conhecimento. A razão interna organiza e vivifica o percurso. 
Entenda-se, entretanto, que isto não deva levar a acredita que a artista tem 
um processo racional e planejado de progresso. Ao contrário, o sistema de 
criação de Odilla Mestriner dá-se por mergulhos e ascensões numa típica 
ação intuitiva. Apenas a análise que a obra de Odilla Mestriner propicia 
apresenta esta visão da coerência formal e temática da artista.” 
(KLINTOWITZ, 1987) 

 

Um ano mais tarde participa da exposição coletiva Mulher: espírito e matéria, no 

Paço das Artes, em São Paulo. Segundo Antônio Zago (1988)2, 

Odilla Mestriner chegou à abstração sem abandonar a figura. 
Evidentemente não se trata aqui de um caso isolado na arte universal, mas 
certamente um caso bastante original na pintura brasileira. A natureza, o 
homem e o artifício criado pelo homem são trabalhados dentro de 
composições complexas e abstratizantes. 

 

No começo da década de noventa Odilla ganhou o 1º concurso que escolheu a capa 

da lista telefônica de 1990. O desenho da capa: “Fantástico Urbano XIX” representa a 

angústia e o aprisionamento do homem na grande cidade, tendo a limitação de uma janela 

como símbolo de visão e libertação. Na mesma época a construtora Encol chega em Ribeirão 

Preto e nomeia sua primeira obra com o nome da Odilla, passando a seus compradores que 

o edifico é como uma obra da artista: elaborado cuidadosamente, seriamente e com 

segurança das técnicas utilizadas. Na entrada do edifício é encontrada até hoje a obra 

“Espantalhos: O Grande Vigía” do ano de 1986. 

De novembro de 1991 até março de 1992, participou da exposição coletiva “O que 

faz você agora geração 60? Jovem arte contemporânea revisitada” no Museu de Arte 

                                                           
2 Retirado do catálogo: MULHER, ESPÍRITO E MATÉRIA. São Paulo,1988. Catálogo de exposição, 13 a 30 

outubro de 1988. Paço das Artes. 
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Contemporânea da USP, onde expôs o nanquim e recortes de papelão sobre papelão: Casas 

e árvores, de 1963, com dimensão igual a 62,8 x 52 cm. 

Durante os anos noventa Odilla produziu sua maior série: Andantes. São figuras 

repetidas que caminham juntas, em blocos, na busca de direções num caminhar constante e 

infinito; composições totalmente geométricas. 

Em 1992, participou da Exposição Conjunta: “Modernidade/ Experimentalismo” 

realizada em comemoração aos 40 anos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, 

com curadoria de Tadeu Chiarelli, este que declarou acreditar que a artista é fruto e parte 

integrante do espírito que dominou a arte ribeiraopretana na década de cinqüenta. 

A presença de obras nesta Exposição me pareceu desde o início, 
indispensável por duas razões. Primeiro porque, pela qualidade 
inquestionável, seus desenhos conseguiram uma projeção muito grande no 
circuito artístico brasileiro a partir dos anos 50. Por outro lado, tendo sido 
orientada por Lazzarini no início da carreira, e sempre participado das 
iniciativas levadas a cabo pela Escola, acredito que Mestriner seja fruto e 
parte integrante do espírito que dominou a arte ribeirãopretana na época 
da Escola. Para representá-la escolhi pinturas e desenhos do início de sua 
carreira para que o visitante possa entrar em contato com o 
desenvolvimento primeiro da poética da artista. (CHIARELLI, 1992)3 

 

Odilla expos ao lado de grandes artistas ,como: Domenico Lazzarini (Itália), Bassano 

Vaccarini (Itália), Leonello Berti (Itália), Sílvio Pléticos (Croácia), Francisco Amêndola 

(Ibitinga), Ulieno Cicci (Ribeirão Preto), Fernando Deamo (Votuporanga) e Fúlvia Gonçalves 

(Pedreira). 

Em 1994 participou da exposição “Retrospectiva – Odilla Mestriner e a Arte em 

Ribeiro Preto” do Museu de Arte de Ribeirão Preto com curadoria e publicação do livro 

“Odilla Mestriner e a Arte em Ribeirão Preto” por Tadeu Chiarelli.  

Em março de 1996 participou da exposição conjunta “Mulheres artistas no acervo 

do MAC” no Museu de Arte Contemporânea da USP, onde expôs o nanquim, caneta 

hidrográfica, fotografia e recortes de papel sobre cartão intitulado Figuras casas X, de 1967, 

com dimensão igual a 77 x 52 cm. 

                                                           
3 Retirado do catálogo: MODERNIDADE/EXPERIMENTALISMO. Ribeirão Preto, 1992. 27p. Catálogo de 

exposição, 7 de maio a 5 de junho 1992. Saguão do Prédio Central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 
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Em 1994 propôs em suas obras o tema Andantes, onde nos mostrou a figura 

humana em busca de seu destino. Segundo Odilla, 

Grande série composta de pinturas e desenhos. Figuras repetidas, num 
caminhar constante e infinito. Pinturas sobre telas, utilizando colagens de 
juta e areia. As figuras caminham juntas, em blocos, na busca de direções. 
Composições rigidamente geométricas, onde as figuras são inseridas. 
Desenhos, outra vez, a dualidade das composições. Formas Circulares, onde 
as figuras giram de formas mágicas. São mandalas onde circulam os 
homens. (MESTRINER, 2005b) 

 

No ano de 1997 Odilla expôs 30 pinturas da série Andantes na Galeria Aststaff em 

Ribeirão Preto. Dois anos depois expõe no Museu de Arte de Ribeirão Preto 30 desenhos da 

série Andantes “Últimos Passos”. Segundo Tadeu Chiarelli,  

Se no início da carreira, a obra de Mestriner se caracterizava não apenas 
por uma aderência estrutural à cidade de Ribeirão Preto mas, sobretudo, 
pelo tratamento dos agenciamentos urbanos tão característicos, com o 
passar dos anos suas preocupações também se expandiram através da 
tradução de questões sempre muito atuais e contemporâneas. Se antes 
percebia-se em seus trabalhos o enclausuramento do “eu” na casa e na 
cidade, aos poucos esta posição introspectiva foi se abrindo e nos cenários 
criados pela artista passaram  a figurar as atividades humanas, os percursos 
entre os centros urbanos, a natureza explorada pelo homem até que a 
artista chegou à sua grande questão atual: os destinos do homem na 
contemporaneidade. Na já respeitável trajetória de Mestriner a artista 
parece que foi deixando de captar os puros problemas do “eu” em suas 
perspectivas claustrofóbicas, em direção ao “nós”, o eu e o outro, perdidos 
e em busca de direções neste final de século, tão conturbado. [...] Odilla  se 
transforma numa espécie de diário de bordo de sua existência no mundo, 
um diário que traduz a sua percepção da vida e suas  inquietações, a partir 
de uma subjetividade singular e original. Uma subjetividade que ainda 
trabalha atenta e que sem dúvida tem ainda muito a nos mostrar e nos 
fazer refletir. (CHIARELLI, 1997)4 

 

Em 1999, realizou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP a Exposição 

“Andantes”, e expôs obras como a acrílica, areia e colagem sobre tela intitulada Crucificação, 

de 1999 com dimensões de 45 x 70 cm. 

Segundo a Profª Drª Anette Hoffmann, nesta exposição Odilla: 

Repete compulsivamente seu tema, explora todas as combinatórias, como 
que num exorcismo contra a impotência. Identificada aos andantes, num 

                                                           
4 Retirado do catálogo: ODILLA MESTRINER: SÉRIE ANDANTES. Ribeirão Preto. Catálogo de exposição, 

16 de maio a 6 de junho 1997. Artstaff Galeria. 
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ato de esperança, rompe os limites da tela, jogando-os na liberdade do 
infinito. Depois retoma o individuo, já liberto, já senhor de sua cara e de 
suas escolhas. (HOFFMANN, 1999)5 

 

Ainda em 1999, Odilla realiza a exposição “Andantes: Últimos Passos” no Museu de 

Arte de Ribeirão Preto (MARP). Nessa exposição Odilla fla um pouco de sua postura artística 

perante o meio em que vive:  

Toda a minha formação e trabalho são realizados aqui, onde nasci e resido. 
Apesar disso, minha obra não tem características regionais. Minha postura 
no fazer artístico sempre foi metódica e disciplinada – o que resultou no 
encontro de uma linguagem muito individualizada dentro dos padrões 
contemporâneos. Desde o início, meus desenhos e pinturas questionam o 
limite entre o figurativo e o abstrato, entre o real da pintura enquanto cor e 
textura e a expressão enquanto emoção. A problemática de toda minha 
obra sempre foi questionar o homem, o mundo, seu espaço e tempo. Mas 
na verdade representa apenas o meu caminhar dentro da vida. 
(MESTRINER, 1999)6 

 

Fechando o século XX Odilla entra em uma série de cunho social mostrando a 

situação que o Brasil vive: série bananeiros. Desenvolve muitas dessas obras em papel 

artesanal, feitos da polpa da bananeira, mostrando as soluções plásticas da planta e 

enviando mensagens pra população brasileira como fez na obra “Produto Nacional”. Nesta 

mesma época participou da exposição de reinauguração da sede do MAC – USP. 

De dezembro de 2000 a março de 2001, participou da exposição coletiva “Obra 

Nova” no Museu de Arte Contemporânea da USP, onde expôs arte, acrílica, nanquim e 

colagem sobre papel intitulada Andantes XXXVI, de 1999. 

Ainda 2001 participou da Mostra “Visões do Tempo” na Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da USP onde expôs sua série Trechos de Ruas e Andantes. Nesta mostra, 

segundo a Profª Drª Anette Hoffmann, Odilla: 

Revê as percepções de tempo que permearam sua trajetória artística. Suas 
meticulosas casas suspensas, obra da juventude, parecem cristalizadas no 
tempo e no espaço. A finitude não faz parte do imaginário do jovem. Seu 
tempo é circular, o tempo dos retornos e das certezas. Esta visão aparece 

                                                           
5 Retirado do catálogo: ODILLA MESTRINER: andantes. Ribeirão Preto. Catálogo de exposição, 5 a 23 de maio 

1999. Prédio Central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. 
6 Retirado do catálogo: ANDANTES: últimos passos. Ribeirão Preto, 1999. Catálogo de exposição, 08 a 24 

outubro 1999. Museu de Arte de Ribeirão Preto. 
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nos estudos de Odilla sobre o ciclo lunar, tão familiar ao universo feminino. 
Mas a certeza das recorrências se desfaz na série “Andantes”, obra da 
maturidade. Suas figuras avançam numa trajetória linear, inescapável, 
rumo a um futuro desconhecido.” (HOFFMANN, 2001)7 

 

Neste mesmo ano, é inaugurado o “Espaço Cultural São Lucas”do hospital e 

maternidade ribeiraopretano São Lucas. A inauguração contou com a exposição da 

“Andantes: Últimos Passos” que Odilla já havia exposto em na USP e no MARP em 1999. 

Em 2002 Odilla tem uma sala especial no 27º Salão de Arte Nacional 

Contemporâneo – SARP em Ribeirão Preto no qual expôs 27 desenhos e 14 pinturas num 

local denominado: “Dois Momentos / Um espaço”. Dois momentos que são: histórico, com 

obras que participaram por exemplo de Bienais; e a produção atual, no caso a série 

“Bananeiras”. Odilla relata que: 

O percurso do artista no desenvolvimento da sua obra se faz com um olhar 
no presente e outro no passado. Essa postura leva sempre à atualização da 
visão e da criatividade. A conquista marcante da minha trajetória foi a 
participação em mostras de caráter internacional nas décadas de 1960 e 
1970, que me levou com coragem e determinação a buscar soluções 
audaciosas, romper com o espaço pictórico tradicional e criar a dinâmica 
ilusória do Equilibrista. A procura de novas estruturas formais faz com que 
se adquira outra dimensão na repetição sucessiva das figuras em 
Composição Mutável. O desdobramento de outros temas também assinala 
etapas vivenciadas no tempo e espaço, sempre dentro da continuidade de 
sua identidade e coerência. Nesse momento atual, a partir da releitura de 
uma obra, retomo a temática do Bananeiro abordando seu sentido político-
social. Na série de desenhos utilizo o papel artesanal feito da bananeira e 
nas pinturas alguns materiais inusitados. A partir de processos como cortar, 
colar, pregar e amarrar, procuro dar à figura original uma densidade 
simbólica, propondo uma ligação entre o produto nacional e o conceito das 
linguagens artísticas contemporâneas. Existe sempre nesse jogo uma 
metáfora humana que leva a uma contestação e reflexão. (MESTRINER, 
2002)8 

 

No ano de 2004 Odilla se tornou a primeira presidenta da Associação de Amigos do 

Museu de Arte de Ribeirão Preto (AAMARP), mandato que realizou muito bem, trazendo 

muitos associados e diversas doações para a associação.  

                                                           
7 Retirado do catálogo: VISÕES DE TEMPO. Ribeirão Preto: Martins Gráfica, 2001. 16 p. Catálogo de 

exposição, 11 a 30 setembro 2001. Saguão do Prédio Central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 
8 Retirado do catálogo: DOIS MOMENTOS / UM ESPAÇO. Ribeirão Preto, 2002. Catálogo de exposição, 02 a 

25 agosto 2002. Salão de Arte de Ribeirão Preto Nacional / Contemporâneo (SARP) - Museu de Arte de 

Ribeirão Preto. 
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Em 2005 foi destacada novamente ao ser agraciada com uma bolsa-prêmio pela 

“The Pollock - Krasner Foundation” que é sediada em New York - USA. Essa bolsa é dada em 

forma de subsídio à artistas plásticos do mundo inteiro para impulsionar e continuar o 

desenvolvimento de suas carreiras. Esta bolsa teve a duração de um ano, e durante este 

tempo Odilla trabalhou em seu próprio ateliê, usando este subsídio para incrementar sua 

carreira. Os trabalhos premiados foram: Produto Nacional: amor e ódio, 2003; e Produto 

Nacional: vício, 2003. 

Nesta época Odilla volta no tempo revendo os elementos muito utilizados em sua 

carreira como a casa, mesa, cadeiras e as figuras humanas que deram sentido a sua 

trajetória. Utiliza nova técnica inserindo cópias fotográficas como suporte da memória para 

repensar e reviver sua vida. 

No ano de 2006 realiza suas três últimas exposições individuais: Exposição Câmara 

Municipal de Ribeirão Preto onde expõe 8 pinturas como homenagem aos 150 anos de 

Ribeirão Preto; Exposição “Produto Nacional – Bananal” no Espaço Cultural Blue Life em São 

Paulo onde expôs 30 obras; e a Exposição especial dos 150 anos de Ribeirão Preto em 

comemoração aos 50 anos de produção da artista: “Odilla Mestriner – 50 anos de 

Produção”.  

Exposição “Produto Nacional – Bananal” Lilian Heitor refle um pouco sobre a série 

das famosas bananas: 

A apresentação deste trabalho de cunho social é devido ao estreitamento 
conceitual de um trabalho virtuoso de Odilla Mestriner, do ponto de vista 
que aborda o ícone nacional brasileiro; a figura da banana (amarelo e 
verde), e a situação em que vive o país: o seu climax de corrupção 
totalmente explícita. Com uma mensagem explorando a crítica social, a 
artista revela os temas: fome, apelo, ódio x amor, confronto, fuga, vício, 
roubo, violência, etc., numa composição pertinente e equilibrada. Em meio 
ao ambiente tão familiar da “Casa Grande Brasileira”. Os “ pais-pais” velam 
os olhos quando os “filhos do poder” “pegam emprestado” um dinheirinho 
ali. Fingimos que vivemos todos muito felizes. Dançamos o Chica Chica Bom 
Chic, de Carmen Miranda e aceitamos com louvor a mensagem desta 
exposição: “Bananas para todos nós!” (HEITOR, 2006)9 

 

                                                           
9 Retirado do catálogo: PRODUTO NACIONAL. São Paulo. Catálogo de exposição. 20 de abril a 13 de maio 

2006. Cultural Blue Life. 
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Segundo Odilla, “toda obra de arte é sempre a seqüência de outra e esse 

encadeamento resulta em um conjunto de várias soluções e conceitos novos”. Sendo assim, 

seu trabalho todo foi construído dentro desse ritmo. Cada série define um território 

explorado, pesquisado até a exaustão e que o valor dessa andança só o tempo poderá 

avaliar. 

Odilla Mestriner manteve-se ativa até 2008. Um ano depois, por motivos de 

doença, faleceu aos 80 anos no dia 10 de fevereiro, em sua cidade natal, Ribeirão Preto. 

Deixou como legado, um acervo significativo de obras; obras estas que a muito vinha 

demonstrando, queria preservar. 

A família então decidiu que esse desejo deveria ser atendido e através da criação de 

uma instituição preocupada em preservar, manter e divulgar a coleção, decidindo que a 

mesma tivesse uma finalidade cultural e pedagógica, além de promover e apoiar atividades 

artísticas e educacionais: o Instituto Odilla Mestriner. 

A organização do acervo do Instituto está sendo efetuado por estagiários, alunos do 

curso de Ciências da Informação e Documentação (CID) da Faculdade de Filosofias, Ciências 

e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da Universidade de São Paulo (USP), que estão utilizando 

seus conhecimentos e habilidades com o apoio e orientação técnica de seus professores. 

 

Figura 4 - Odilla Mestriner (*18/08/1928 +10/02/2009)  
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3. Acervo Odilla Mestriner 
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3 Acervo Odilla Mestriner 

 

A arte diz o indizível; exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. 

Leonardo da Vinci. 

 

Em 2008, Odilla Mestriner começou a pensar e se preocupar com a preservação, 

organização e memória de sua obra. Através da sua amiga Profª Drª Anette Hoffmann, 

coordenadora do Museu da Medicina ligado a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

descobriu a existência do curso de Ciências da Informação e Documentação/CID da 

Faculdade de Filosofias, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/FFCLRP e decidiu fazer da sua 

obra, uma memória viva. Assim deu início a uma nova fase de sua obra: descobrir, organizar, 

preservar e disseminar seu acervo particular, tendo como base a aplicação do conjunto de 

práticas e saberes que o curso de Ciências da Informação e Documentação, dissemina aos 

alunos durante sua formação. 

 O curso de Ciências da Informação e Documentação tem como competência a 

formação de profissionais para atuar na organização, preservação, conservação e 

conservação preventiva da informação, e ainda ter a capacidade de construção de produtos 

documentários. Essa capacidade de trabalhar com a elaboração de produtos, como por 

exemplo, catálogos de acervos permanentes e organização da informação, tornam o 

profissional da informação capacitado para efetuar a gestão de unidades de informação o de 

um acervo artístico. 

O campo de atuação do profissional das Ciências da Informação e da 
Documentação inclui um conjunto de atividades de diferentes 
características. Algumas atividades são técnicas, outras se relacionam à 
organização da informação e construção de produtos documentários, 
outras ainda se referem à gestão de unidades de informação, seja no 
ambiente tradicional ou eletrônico. Por um lado, os avanços significativos 
ocorridos no campo do conhecimento da biblioteconomia e da ciência da 
informação devem ser incorporados à formação profissional; por outro 
lado, a complexidade do campo de trabalho atual exige profissionais com 
perfis diferenciados. (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, [20--?], p. 1) 
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O primeiro diagnóstico das obras e documentos existentes no acervo foi realizado no 

dia 12 de fevereiro de 2009. Ao sermos inseridos no acervo, nos deparamos com uma 

organização impecável realizado pela própria artística, que de fato colaborou muito com o 

sucesso nosso trabalho, uma vez que a artística trabalhava com arte figurativa abstrativa, 

que poderia ser um empecilho durante a organização do acervo, por ser uma arte de difícil 

reconhecimento de técnica e também de série e título da obra.  

O profissional da informação se depara com diversas variantes que podem 
se tornar ambíguas ou mesmo paradoxais. Este profissional adentra uma 
área repleta de subjetividades não palpáveis que dificultam sua 
compreensão, assim como estabelecer formas de recuperação de 
informações. Uma vez que cada indivíduo pode interpretar o objeto 
artístico de uma forma diferenciada, o mesmo pode ocorrer com o 
profissional da informação. (RODRIGUES, 2008, p. 58) 

 

Uma vez que a artística montou seu ateliê em sua própria casa, para facilitar 

dividimos a mesma em duas “partes”: Ateliê 1, própria casa com suas paredes recheadas de 

suas próprias obras favoritas e lugar de estudo/trabalho; e Ateliê 2, onde ela deixava 

armazenada suas pinturas. Somente pinturas porque os desenhos, gravuras, litografias e 

estudos ela armazenava em uma mapoteca no interior do ateliê 1. 

 

 

Figura 5 - Ateliê 1 
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Figura 6 - Ateliê 2 

 

 

Figura 7 - Referência atrás de cada obra realizada pela própria artista 

No total existiam diversos grupos de documentos:  

 obras de arte como pinturas, desenhos, gravuras, litografias e estudos (conhecidos 

popularmente como esboços);  

 catálogos de exposições individuais e coletivas que a artista participou;  

 fotografias particulares, de exposições e de suas obras;  

 negativos/slides de todas essas fotografias;  
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 coleção fascinante de livros de arte, que a citam ou não;  

 coleção de revistas de arte, que a citam ou não;  

 recortes de jornais e revistas que a citam durante toda sua trajetória;  

 como também arquivo pessoal. 

É interessante ressaltar que neste arquivo pessoal encontramos um caderno muito 

importante, o “Livro Tombo”, onde Odilla anotou todas as obras que vendeu durante toda 

sua trajetória artística e seus respectivos proprietários. 

 

 

Figura 8 - Livro tombo 

 

3.1 Organização do Acervo 

 

Em um ambiente informacional, os responsáveis pelo acervo, segundo THOMÉ, tem 

necessariamente que conhecer, identificar, conservar, reabilitar e transmitir às gerações 

futuras o patrimônio cultural sob sua responsabilidade.  

Tendo como ponto de partida que o acervo da artista deveria ser integrado como 

ambiente de informação, foi necessário termos garantia que as obras teriam proteção 

contra o meio em que estavam inseridas, para evitarmos o processo de deterioração pelo 

meio ambiente e outros agentes. Porém, percebemos que o acervo tinha algumas 
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irregularidades na nesta área como, por exemplo, que os desenhos sempre deveriam ser 

acondicionadas em envelopes de pH neutro (6.5 – 7.5), que nenhuma obra deveria encostar 

diretamente no vidro ou acrílico (pois muitos podem queimar o papel com o tempo), ou 

seja, todas os desenhos deveriam estar entre o passe-partour. 

Infelizmente não foi viável a utilização das técnicas do curso para adequar esse 

ambiente às normas de conservação e preservação. Contudo, em relação as pinturas, 

recolocamos plástico bolha para proteção contra fatores de degradação de caráter 

extrínsecos, como, luz, umidade, agentes biológicos (microorganismos e insetos), poluentes 

e a ação do homem. Finalizamos identificando todas as pinturas como se fossem livros em 

prateleiras de uma biblioteca, para facilitar a procurada obra no acervo. Em relação aos 

desenhos, gravuras, litografias e estudos, continuamos armazenando-os na mapoteca, 

porém em envelopes de poliéster ou entre folheando com o mesmo material. 

 

 

Figura 9 - Preservação e Identificação das obras 
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Figura 10 - Mapoteca  

 

Concomitante à etapa de proteção, a elaboração de um inventário foi realizado, 

tendo em vista que os responsáveis pelo acervo, a família da artista, não possuíam noção 

exata das obras que Odilla Mestriner havia produzido e mantinha sob sua guarda. Com esse 

inventário realizado, começou a catalogação das obras de arte reunindo assim, informações 

para o amplo conhecimento da obra e identificação de sua trajetória, uma vez que Odilla 

Mestriner trabalhava em séries. 

A documentação museológica é o conjunto de informações sobre cada uma das suas 

obras e a representação por meio da catalogação. A automação é o processo que permite o 

acesso à informação dos catálogos de modo transparente aos seus usuários. Uma vez 

realizada, garante que coleções de museus se convertam em transmissão de conhecimento, 

contribuindo não apenas com sua imagem, mas também à história da arte, pois o acesso às 

informações ali contidas possibilita a população de simpatizantes de arte, especialistas, 

críticos e leigos, o acesso ao seu conhecimento. 

Com base nos manuais da área, entende-se que a palavra "documentação" 
abarca uma ideia abrangente do "ato de documentar", atribuindo-lhe a 
função de abordar as coleções de museus. Num sentido mais restrito, a 
documentação de museus parece se aproximar da elaboração de registros 
escritos, considerados fundamentais para a manutenção do controle das 
coleções tal como recomendava Chenhall (1975:7), o que nos leva nessa 
direção, a conhecer a quantidade e localização das peças sob guarda da 
instituição. Carl Guthe, por sua vez, ressaltava a importância da conexão 
entre "objeto e seu registro", referindo-se à necessidade de criação de uma 
identidade para os objetos a partir de "símbolos de identificação", que 
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seriam, neste caso, números (Guthe apud Chenhall 1975:7). (CERÁVOLO; 
TÁLAMO, 2000, p.244) 

 

Como preparativo para o processo de catalogação foi realizada pesquisa bibliográfica 

sobre museologia, normas de museu e artes plásticas, como também pesquisa de campo em 

torno dos principais museus do Brasil, principalmente na região sudeste, para compreender 

o processo de catalogação comumente utilizando no país. Com isto, para catalogação foram 

utilizados os seguintes campos: código, série, título, ano, dimensão vertical, dimensão 

horizontal, técnica, gênero, localização, cor predominante, referências visuais e observações. 

A catalogação em museus é um trabalho realizado por meio de uma 
pesquisa apurada, obtém as informações necessárias à descrição do item. 
Outra função da catalogação é a localização do item no acervo, ou seja, ela 
difere do inventário por agrupar ou reunir os itens por semelhanças, 
individualizando-os. Esta seria uma etapa fundamental dentro da 
documentação. Outro fator preponderante que diferencia o processo de 
catalogação nos dois ambientes seria o tempo que se leva para catalogar 
um material textual e um objeto de museu. No caso de livros, o catalogador 
levaria em média trinta minutos para catalogá-lo, já os objetos de museus 
podem necessitar de meses de pesquisa para que uma ou várias 
informações possam ser detectadas. (YASSUDA, 2009, P. 55) 

 

Cada obra foi fotografada para utilização das imagens em arquivos; após efetuado a 

catalogação e a preparação para a etapa de conservação preventiva de cada obra, que, 

segundo COSTA “são intervenções diretas, feitas com a finalidade de resguardar o objeto, 

prevenindo possíveis malefícios. Como por exemplo: higienização, pequenos reparos, 

acondicionamento, etc.” (COSTA, 2003, p. 3) 

A ideia inicial pós catalogação seria o arquivamento das informações em um 

aplicativo do pacote da Microsoft Office, o Excel, mas esbarrou-se em limitadores que não 

permitiriam a localização das obras através de palavras-chaves e a inserção de imagens, as 

fotografias efetuadas durante a catalogação, na quantidade necessária. 

Com isto, para agilizar o processamento técnico do acervo de maneira a garantir o 

controle e ampliar o acesso e a difusão do mesmo; e ainda criar instrumentos de pesquisa 

que ajudassem, ensinassem, estimulassem a efetiva utilização do acervo e que fosse de fácil 

utilização, ficou decidido que o acervo passaria por um processo de automação (base de 



48 
 

dados), realizado pelos alunos estagiários do curso, tendo como apoio o conhecimento 

técnico de seus professores. 

Automação consiste em processo de aplicação de tecnologias da informação no 

desenvolvimento de processos técnicos, produtos, serviços e atividades gerenciais. 

Antigamente a informação museológica “fluía” por meio físico demorado, de alto custo, 

sujeito a atraso e de difícil mudança. Atualmente a mesma informação, automatizada e 

disseminada em meio eletrônico, é praticamente instantânea, quase sem custo, mutável e 

ainda ocupando pouco tempo e espaço. Ou seja, a automação traz vantagens como rapidez 

na recuperação de informação; rapidez e segurança da informação; armazenamento e 

acesso de grande variedade e quantidade de dados em pouco espaço; e diminuição dos 

custos e prazos que geram melhoria da produtividade, da qualidade e da competitividade. 

Novamente foi realizada pesquisa de campo em torno dos principais museus do 

Brasil, principalmente na região sudeste, para obtermos conhecimento dos processos de 

automação destes museus. Infelizmente nos deparamos com uma “triste” realidade, a 

maioria dos museus não tem seu acervo automatizado, persistiram no aplicativo do pacote 

da Microsoft Office, o Excel, devido a facilidade e custo. Verificamos através de contato com 

os responsáveis por estas instituições, que é grande a insatisfação em relação a esta escolha, 

e o motivo de não realizarem as mudanças para o sistema automatizado recai no 

orçamento/custo e na dificuldade para contratação de técnicos especialistas para comporem 

seu quadro de pessoal, assim como a realização do trabalho em si, que demanda tempo e 

atualização pessoal constante, ou seja, o mesmo caso do Instituto. 

Os museus brasileiros têm encontrado dificuldades em se organizar como 
sistemas de informação, ou seja, providos de capacidade para 
desempenhar o papel de intermediários entre objetos e usuários, a partir 
do desenvolvimento de atividades técnico-científicas que permitam a 
organização de suas coleções e a ampla divulgação das informações nelas 
contidas. Facilmente se constata, também, que a maioria dos membros das 
equipes que neles trabalham, geralmente por formação profissional 
defasada face às novas realidades dos museus, estão pouco familiarizadas 
com os problemas da informação, sobretudo no que diz respeito à sua 
armazenagem e recuperação, sejam elas manuais ou automatizadas. 
(GEMENTE, ABREU, 2002) 
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Encontramos em alguns museus sistemas bem desenvolvidos, mas são sistemas 

fechados e de utilização somente para pessoal interno, não permitindo acesso externo e 

sem divulgação através da internet.  

Encontramos no Museu Nacional de Belas Artes, o programa Donato, que utiliza a 

base de dados do Sistema de Informação do Acervo do Museu Nacional de Belas Artes 

(SIMBA). Porém, é um programa que utiliza o Access e se baseia no AACR2, sendo de difícil 

entendimento e também com problemas de atualizações. 

O desenvolvimento dos softwares é muito frequente e rápido, o que 
determina a necessidade de constantes atualizações para melhor 
desempenho do sistema e/ou correções de “defeitos” apresentados pelas 
versões anteriores. Esse processo pode se tornar muito dispendioso quando 
se utilizam diversos aplicativos em várias máquinas. A lei que protege os 
direitos autorais dos softwares determina que a cópia de cada programa só 
pode ser instalada em um único computador, obrigando os usuários a pagar 
pela licença de uso para os demais, o que, em alguns casos, equivale à 
compra de várias cópias do mesmo software. (GEMENTE; ABREU, 2002) 

 

Alguns museus e institutos importantes apresentaram a Base 7, que é uma empresa 

que atua no desenvolvimentos de projetos, produtos e eventos culturas. É conhecida pela 

aplicação da tecnologia em gestão cultural, pois desenvolve projetos de arquitetura da 

informação, softwares de gestão e controle de projetos, sistemas de banco de dados 

relacionais, sistemas de catalogação, sistemas de administração de editais, projetos 

especiais para ambientes expositivos, aplicações multimídia, games, websites e CDs-ROM. 

Todavia este trabalho tem um custo/benefício que não seria suportado, nessa fase inicial, 

pelos patrocinadores da ideia, razão pela qual decidiu-se que o desenvolvimento de 

software específico e exclusivo seria a melhor decisão. 

Foi desenvolvido então um software para catalogação que consegue reunir a 

quantidade necessária do conjunto de informações que forma esse acervo, de fácil 

operacionalização para inclusão de novos dados, podendo ter atualizações futuras, tendo 

facilidade para recuperação dos dados: um catálogo, um produto documentário. 

As informações armazenadas em base de dados, bibliotecas, arquivos ou 
museus possuem a competência para produzir conhecimento, mas este 
somente se efetiva a partir de uma ação de comunicação mutuamente 
consentida entre a fonte (os estoques) e o receptor: a produção dos 
estoques de informação não possui um compromisso direto e final com a 
produção do conhecimento. (SMIT; BARRETO, 2002, p. 14) 
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3.2 Software de catalogação 

 

A programação do sistema, tipo de aplicativo/linguagem utilizado, foi elaborado pelo 

Professor Doutor Edberto Ferneda, na época docente da USP, do curso de Ciências da 

Informação e da Documentação, e o estudo, a análise, o desenho dos campos e as relações 

de cruzamento de informações do sistema, assim como os campos da catalogação, foram 

realizados pelos estudantes estagiários. 

A interface escolhida para utilização pelos responsáveis, os administradores do 

sistema ou um pesquisador, foi desenvolvida para facilitar sua utilização a qualquer que seja 

a necessidade de inclusão, atualização, alteração ou busca de uma informação ou ainda, 

mesmo a atualização do software. 

As buscas são elaboradas, no modo de buscas booleanas que fornecem um número 

maior de combinações, auxiliando de modo mais eficaz na recuperação de informações, de 

acordo com as necessidades de quais informações o Instituto deseja obter. 

Além disso, ele proporciona uma rápida localização de qualquer documento dentro 

do acervo e elabora relatórios automáticos que fornecem informações integradas.  

Integração é no sistema, o mais importante dos processos dentro das necessidades 

para pesquisa, pois todos os processos técnicos que se realiza com os documentos são 

gerenciados e modificados quando necessário, integrando todos os documentos, a partir do 

banco de dados criado com o acervo. 

O sistema tem três módulos principais, sendo que o último encontra-se em processo 

de desenvolvimento.  

Os módulos são:  

- Cadastro de informações: alimentação do banco de dados; 

- Consulta: pesquisa das informações do banco de dados; e  

- Relatórios: informações catalogadas por necessidade. 
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Figura 11 - Software de Catalogação Odilla Mestriner 

A) Cadastro de informações 

 

Divide-se em quatro grupos de documentos: obras, fotografias, catálogos e tabelas. 

 

A.1) Obras 

 

Figura 12 - Software de Catalogação Odilla Mestriner – Cadastro de Informações – Obras 
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Ao acessar o grupo Obras, permite-se que seja efetuado a inserção de dados 

referentes às obras do acervo. 

Como início para a inserção de dados no sistema, a “Imagem”, a visualização da obra, 

podendo ser uma foto ou uma digitalização, se torna um marco para todos os demais dados.  

Complementado as informações referentes à “Imagem” já anexada, temos que 

discriminar todos os demais campos referentes a essa obra: 

O campo “ID” é o número de identificação da obra, sendo que cada obra tem um 

número em específico. Estes números se relacionam com a planilha em Excel, método 

utilizado antes da construção do software, que contém a catalogação.  

O campo “código” é número de localização da obra, mais especificamente o número 

que está na etiqueta da obra no acervo.  

No campo “série” encontra-se dados sobre a série de uma obra, e é um campo 

tabelado e para preenchê-lo necessário colocar os dados na tabela (esse método será 

explicado depois).  

O campo “título” é o nome dado a obra.  

No campo “ano”, insere-se o ano de produção da obra. 

O campo “dimensão vertical” é o tamanho da obra medida em centímetros da parte 

vertical e no campo “dimensão horizontal” o tamanho da obra medida em centímetros da 

parte horizontal.  

O campo “técnica” temos dados sobre a técnica adotada pela artista para realizar 

suas pinturas, também é um campo tabelado.  

O campo “gênero” são dados que relacionam o tipo de documento que é a obra, 

também são dados tabelados. Ex: pintura, litografia, etc.  

O campo “localização” possui os dados do local onde o documento está armazenado, 

é uma estrutura tabelada. 

O campo “proprietário”, também com dados tabelados, tem as informações a quem 

pertence a obra. 
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O grupo Obras possui ainda alguns dados, que serão inseridos nas suas respectivas 

abas e referem-se a: 

- “Referências Visuais”: apresenta o que tem na obra visualmente, uma descrição 

visual; 

 - “Observações”: anotações adicionais sobre a obra, como estado de conservação, 

entre outras.  

 - “Cor predominante” e “Prêmios recebidos”:  são campos tabelados. 

 

Figura 13 - Software de Catalogação Odilla Mestriner – Cadastro de Informações – Obras – Cor predominante 

 

 

Figura 14 - Software de Catalogação Odilla Mestriner – Cadastro de Informações – Obras – Prêmios recebidos 

 

A.2)  Fotografias 

 

Ao acessar o grupo “Fotografias”, permite-se que seja efetuado a inserção de dados 

referentes às fotos do acervo. 
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Figura 15 - Software de Catalogação Odilla Mestriner – Cadastro de Informações - Fotografias 

O campo “ID” é número de identificação das fotografias, cada fotografia tem um 

número específico. Estes números são colocados de forma seqüenciais.  

O campo “Código” é o número da foto, mais especificamente o número que está no 

nome do arquivo imagem.  

O campo “Ano” é o ano que a foto foi tirada.  

O campo “Série” é tabelado e para preenchê-lo precisa primeiro colocar os dados na 

tabela  

O campo “Sub-série” também é um campo tabelado, uma subdivisão da série. Por 

exemplo: Série Viagem com Sub-série Rio de Janeiro.  

O campo “Suporte” tem a informação de qual suporte documental específico é a 

foto. Como, por exemplo, diapositivos (slides), negativos, papel ou digital.  

O campo “Cor” mostra se o documento fotográfico é colorido ou preto e branco.  

O campo “Dimensão” é dividido em altura (tamanho da foto medida em centímetros 

da parte vertical) e largura (tamanho da foto medida em centímetros da parte horizontal).  

No campo “Localização” tem dados de onde a foto está armazenada, essa estrutura 

também é construída anteriormente, pois é um campo tabelado.  
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O campo “Proprietário” também é um campo tabelado que encontra informações de 

quem pertence à foto.  

O campo “Descrição” é um campo aberto para descrever a foto e as coisas 

relacionadas á foto.  

O campo “Descritores” refere-se a palavras-chave da foto e também é um campo 

tabelado.  

O campo “Referências Visuais” mostra o que tem na foto visualmente. 

O campo “Observações” as anotações adicionais sobre a foto, como estado de 

conservação, entre outras.  

 

A.3)  Catálogos 

 

Ao acessar o grupo “Catálogos” permite-se que seja efetuado a inserção de dados 

referentes aos catálogos do acervo, lembrando que cada registro é de um catálogo, o que 

demonstra em quais exposições a autora participou. 

 

Figura 16 - Software de Catalogação Odilla Mestriner – Cadastro de Informações - Catálogos 

O campo “ID” é número de identificação dos catálogos, cada catálogo tem um 

número em específico e estes números são colocados de forma seqüenciais.  
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No campo “Código” tem a localização do catálogo.  

O campo “N° de exemplares” mostra a quantidade de exemplar referente aquele 

tipo específico de catálogo.  

O campo “Exposição” é um campo tabelado onde se adiciona o nome da exposição 

ou evento a qual pertence o catálogo.  

O campo “Ilustrações” mostra o nome autor das ilustrações do catálogo.  

O campo “Obras referenciadas” é indicado a obras que estão ilustradas no catálogo. 

O campo “Observações” contém outras informações acerca do exemplar. 

 

A.4)  Tabelas (Dados Tabelados) 

 

São importantes campos que auxiliam o sistema a realizar buscas e relatórios dos 

dados.  

Cada vez que um campo é tabelado, um botão com o símbolo de três pontos ao seu 

lado na janela e visualizado. Este botão faz remissivo às tabelas de entrada de dados.  

O software conta com tabela de: séries de obras, série de fotos, técnicas, gêneros, 

locais, proprietários, descritores (os descritores são palavras que resumem/descrevem as 

fotos, cada registro de foto, cada imagem com seu descritor, que auxilia na busca, são 

palavras-chave das imagens), autoridades (curadores), localidades, realizadores (dados sobre 

os patrocinadores da exposição). 

É dentro do grupo, a tabela exposições é das mais importantes, demonstra o quão se 

tinha em consideração a Artista Odilla Mestriner, pois é a tabela mais completa, suas 

realizações em exposições. 
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Figura 17 - Software de Catalogação Odilla Mestriner – Cadastro de Informações – Tabelas - Exposições 

O campo “Título da Exposição”, que é o nome da exposição e o campo “Subtítulo” 

caso a houver o subtítulo.  

O campo “Autoridade” refere-se ao nome do curador da exposição, este campo é 

tabelado.  

O campo “Realização” aparece os dados sobre quem são os patrocinadores da 

exposição, também é um campo tabelado.  

O campo “Projeto de Montagem” mostra, se houver, nome dos participantes da 

elaboração da exposição e seus cargos.  

O campo “Data da Exposição” mostra quando ocorreu a exposição. 

O campo “Tipo de Exposição” se tal era individual ou coletiva.  

O campo “Local” informa o nome do lugar onde foi realizado a exposição.  

O campo “Obras expostas” estão as informações das obras expostas naquela 

exposição, este campo faz ligação com o registro de obras, fazendo o sistema ter amplo 

cruzamento de informações. 

O campo “Observações” aparecem informações adicionais sobre a exposição. 
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B)  Consultas 

 

O segundo módulo, consulta, é uma parte muito importante do sistema, pois é o 

instrumento que vai sanar a necessidade de informação do Instituto ou de um usuário. A 

consulta do sistema é formada por três filtros, que permitem a busca simples e avançada de 

dados. Os campos de pesquisa presentes na busca são basicamente os campos tabelados.  

O Menu do módulo de consultas é subdividido em: Consulta de Obras, Fotografias e 

Catálogos, porém este último encontra-se em fase de construção. 

 

B.1)  Consulta de obras 

 

A consulta de obras possui filtros de busca formados por três campos: 

- “Campos”: insere-se o atributo referente a sua necessidade de informação.  Possui 

os seguintes atributos: Código, Título, Ano, Série, Técnica, Gênero, Local, Proprietário, 

Referência Visual, Cor predominante, Observações. 

- “Comparador”: a alegoria que será estabelecida, ou seja, para cada valor dado ao 

campo existe um tipo de comparação específica. 

- “Valor” é o campo onde se insere o dado a ser pesquisado, e adicionalmente o 

operador para realizar buscas avançadas. 

Durante uma busca simples usa-se apenas uma linha da busca, sendo que para 

realizar a busca avançada, deve-se utilizar as três linhas, pois é um tipo de busca com 

necessidades de mais filtros, sendo “Operador” quem determina como será efetuada a 

busca. 
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Figura 18 - Software de Catalogação Odilla Mestriner – Consulta de obras 

 

B.2)  Consulta de Fotos 

 

A consulta de fotos possui a mesma lógica que a de obras, o que difere são os 

campos provenientes da entrada de dados dos registros das fotos: Código, Ano, Série, Sub-

série, Suporte, Cor, Dimensão, Localização, Proprietário. 

 

 

Figura 19 - Software de Catalogação Odilla Mestriner – Consulta de fotos 
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C)  Relatórios 

 

O terceiro módulo gera documentos que reúnem as informações que estão no banco 

que foram inseridas no módulo entrada de dados, de acordo com a necessidade de 

informação e da tipologia documental (obras, fotografias e catálogos).  

Esses relatórios são usados quando existe a necessidade de impressão das 

informações ou para arquivo da catalogação completa.  

É um módulo simples e existem três maneiras de gerar relatórios:  

- Módulo de relatórios; 

- Consultas; e 

- Entrada de Dados. 

Atualmente tal software de catalogação está sendo disponibilizado na internet para 

fixar-se como um catálogo on-line. 

 

3.3 Divulgação 

 

Com intuito de disponibilizar informações sobre a obra de Odilla Mestriner e sobre a 

organização do Instituto, foi criado duas ferramentas de difusão de informações on-line: o 

website e o blog do Instituto Mestriner. 

A primeira ferramenta criada foi o Blog, Odilla Mestriner - Artista Plástica, que está 

disponível através do link: < http://odillamestriner.wordpress.com/>. Foi escolhido devido a 

estrutura que dispensa o conhecimento de programação e que permite atualização rápida e 

fácil, organização de forma cronológica inversa e por ter a capacidade de proporcionar ao 

público usuário integração com o responsável, ou seja, por permitir que os usuários façam 

comentários. 
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A ideia foi bastante interessante, pois ao mesmo tempo em que divulgou a artista e 

sua obra, divulgou também a criação do Instituto Odilla Mestriner, que até o momento era 

apontado como Acervo da artista Odilla Mestriner. 

 

Figura 20 - Blog "Odilla Mestriner - Artista Plástica" 

O blog disponibiliza as informações/páginas citadas abaixo e está aberto a novas 

possibilidades, depende da procura do público: 

 Início: informações sobre a artista; 

 Publicações: todas as publicações recentes sobre a artista e o instituto; 

 Instituto Odilla Mestriner: o que é e como funciona; 

 Obras: síntese cronológica das obras de Odilla Mestriner; 

 Fórum de discussões: página é reservada para discussão sobre a obra da 

artista; 

 Agenda de exposições: exposições atuais e futuras; 

 Contato: dados do instituto; 

 Exposições: realizações em torno da obra de Odilla Mestriner, seja realizadas 

no instituto ou não; 

 Curadoria: perspectivas sobre obras e exposições da artista; 
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 Links relacionados: artigos sobre a artista e o instituto; 

 Citações: bibliografia de Odilla Mestriner; 

 Vídeos: links programas de tv que a artista participou; 

 Assembléias: avisos sobre Assembléias realizadas no Instituto. 

Com o intuito de aperfeiçoar o que estava sendo feito no Blog, o Instituto decidiu 

pela criação de um website, Instituto Odilla Mestriner, que está disponível através do link: 

<http://odillamestriner.com.br/>. Através dele criou-se um ponto de contato mais 

abrangente entre o Instituto e o público interessado, divulgando ainda mais o trabalho 

realizado, informações sobre a artista e a agenda cultural. Uma vez que está referenciado 

em buscadores globais e em guia de busca local. 

 

Figura 21 - Website "Instituto Odilla Mestriner" 

A página principal do website contém entrada para 7 páginas importantes: 

 A artista: breve relato de vida e obra, como também currículo, fotos e vídeos; 

 Obras: relação das principais obras da artista divididas por ano; 

 Criticas sobre a obra: artigos divididos por décadas (50, 60, 70, 80, 90 e 2000); 

 Cronologia: informações relevantes de todas as obras divididas por década; 

 Textos da artista: principais textos escritos pela artista; 

 Contato: dados do instituto; 
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 Agenda Cultural: todos os eventos realizados desde o falecimento da artista 

como também os futuros eventos. 

Através do blog o acesso público geral e interessado ficou mais fácil e prático, 

trazendo consigo a possibilidade de críticas e mudanças no instituto. Já através do website o 

acesso aos interessados do ramo e ao público geral se deu em maior escala, devido aos 

buscadores globais, e permite a possibilidade, que está acontecendo, para disponibilizar 

também o software de catalogação citado neste trabalho, para deste modo fixar-se como 

um catálogo on-line, permitindo assim buscas especificas que ainda não existe neste 

website. 
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4. Considerações finais 
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4 Considerações finais 

 

O objetivo da arte não é ser compreensível. 

Fernando Pessoa. 

 

A Ciência da informação é uma área do conhecimento extensa que envolve 

conhecimentos da Biblioteconomia e Documentação, Arquivologia e Museologia. 

Biblioteconomia e Documentação devido ao conhecimento teórico e prático do tratamento 

e recuperação da informação documentaria tendo como atividades principais a coleta, 

tratamento, armazenamento, recuperação e disseminação de informação. Arquivologia, pois 

também organiza informações decorrentes de atividades pessoais ou institucionais, e 

Museologia, pois organiza informações sobre objetos, como monumentos e obras de arte, 

representativos de sociedades, instituições, entre outros. 

Durante a Idade Antiga e a Idade Média, museus, arquivos e bibliotecas 
constituíam praticamente a mesma entidade, pois organizavam e 
armazenavam todos os tipos de documentos. Esta entidade manteve-se 
inalterada até a Idade Moderna quando a produção dos livros tipográficos, 
entre outros motivos, levou a que as bibliotecas passassem a existir 
separadamente e a adquirir maior relevância enquanto elemento social. 
(ORTEGA, 2004) 

 

A Museologia é outra grande área do conhecimento que estuda museus e que tem 

como missão promover a ações culturais por meio do seu acervo, além de promover ação 

documental, catalogação, conservação, exposições, memória da instituição e pesquisa. Sob o 

olhar da Ciência da Informação, o museu propõe trabalhar com organização, tratamento, 

armazenamento, recuperação e disseminação da informação de suas coleções. WERSIG 

aumenta ao dizer que “museums are not only an integral part of information science but an 

integral part of postmodern strategies of knowledge presentation." (WERSIG, 1993, p. 238) 

Sendo assim, comporta ao museu desenvolver um sistema de informação 

documental que esteja de acordo as linguagens documentárias, utilizadas pela Ciência da 

Documentação, que irão ajudar na recuperação e acesso à informação dos 

documentos/obras ali contidos. 
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 Com o surgimento da internet muitas mudanças significativas ocorreram no mundo 

em todas as áreas. Na Ciência da Informação essas mudanças trouxeram consigo novas 

formas de gerenciamento de catálogos que, aos poucos, foram substituídos de manuais para 

automatizados, ou seja, antes impressos hoje on-line. Com isto, tais catálogos estão 

disponíveis na internet para que o usuário possa fazer sua pesquisa com maior rapidez e 

facilidade. “Con internet se hace posible la consulta del catálogo independiente del lugar 

donde se encuentre el usuario, extendiéndose y popularizándose su uso.” (JÁTIVA MIRALLES, 

2002, p. 443 apud TOMAÉL, 2008, p. 159) 

Podemos dizer que o catálogo é uma invenção da Biblioteconomia, prosposta por 

Charles Ammi Cutter e tempos depois ampliados por Bohdam S. Wyner. Porém, mesmo 

sendo um instrumento da Biblioteconomia, a Museologia teve de tomar possse do mesmo, 

alterando alguns dados, pois além de ser um dos mais antigos instrumentos de recuperação 

da informação é a melhor forma do usuário: identificar e confirmar a obra que procura; 

encontrar o que necessita como resultado de uma pesquisa; e obter acesso a uma obra, ou 

seja, localizar informação que permitirá saber o local que a obra está exposta ou 

armazenada. 

O catálogo de um museu ou instituto de arte é o principal meio para difundir o 

conteúdo da coleção, pois é o conjunto de dados do catálogo que determina a existência ou 

não de uma certa obra em tal acervo, produzindo e circulando informações sobre arte. 

O catálogo é um instrumento bibliográfico e não existe outra fonte mais 
originaria para entendê-lo e seus objetivos vem sendo repetidos muitas vezes 
em todas as culturas, mas com mudanças tecnológicas, além de outras 
modificações. (CUTTER apud TOMAÉL, 2008, p. 167) 

 

A Ciência da Informação e Documentação pode se tornar uma alavanca para que os 

acervos dos museus não se percam entre páginas de livros, planilhas sem fundamentos, 

programas sem êxitos ou simplesmente softwares com alto custo/benefício.  

Le Coadic (2004) ressalta que durante muito tempo o paradigma da Ciência 
da Informação esteve voltado ao Bibliotecário, Documentalista e 
Museológo, referindo-se às atividades exercidas por esses profissionais, 
mais tarde o documento passou a ser foco de atenção dos cientistas da 
informação. Atualmente, a ênfase recai não mais sobre o documento, mas a 
informação e o acesso a essa informação, ou seja, o paradigma recai sobre 
o usuário. (YASSUDA, 2009, P. 27) 
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Os profissionais da informação têm o conhecimento das ferramentas que podem se 

tornar instrumentos indispensáveis nestes ambientes, sabem como a organização da 

informação e elaboração de catálogos, são indispensáveis para pesquisadores das diversas 

áreas do conhecimento humano, contando ainda com custo/benefício pertinente aos 

museus. 

No caso estudado, a elaboração do catálogo se fez fundamental para a organização 

do Instituto que está gerindo o acervo da artista Odilla Mestriner, pode disponibilizar essa 

ferramenta destinada à conservação da memória do acervo em questão e a facilitar o acesso 

aos interessados do ramo, inclusive para o público em geral, interessado na história, 

trajetória e obras desta artista.  

Contribui também à história da arte contemporânea nacional, pois o acesso às 

informações ali contidas, possibilita a população de simpatizantes das obras de arte, 

especialistas, críticos e leigos, o acesso ao seu conhecimento, demonstrando a relevância da 

produção da artista no cenário nacional, comprovada por sua participação em acervos 

públicos importantes, como: Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC); Pinacoteca do 

Estado de São Paulo; Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro); Museu de Arte 

Moderna de São Paulo (MAM); Museu de Arte Moderna de Brasília; Museu de Arte de 

Ribeirão Preto (MARP); Museu de Arte Contemporânea de Campinas (MACC); Museu de 

Arte de Joinvile; entre outros. Muitas de suas obras fazem parte de acervos particulares de 

colecionadores nos Estados Unidos, na Alemanha, na Bélgica e no Brasil. 
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