
Em uma época em 
que a Arte era uma extrava-
gância, principalmente para 
as mulheres, uma menina 
começava os primeiros pas-
sos imbuída de uma força 
de vontade, sua tendência 
para desenhar, marcando as-
sim a estrada que havia es-
colhido para palmilhar, su-
perando todas as dificulda-
des, suas l imitações, mas 
cumprindo sua programa-
ção de vida, onde nada po-
deria ser obstáculo. 

A menina Odila começava 
a exercitar-se na Escola de 
Arte do Bosque, seguindo 
com a sua habilidade, entre 
réguas è papel, dava uma 
mostra de que sua alma de 
artista estava emergindo, fa-
dada a conquistar o seu es-
paço. 

Eminentemente gráf ica, 
desenvolvia seus desenhos 
com originalidade e riqueza 
de concepções, para depois 
suavizar com as cores, com 
tinta acr í l ica , depois , à 
aquarela, t ransformando 
seus desenhos em formas 
oníricas, onde ela se deixa-
va contemplar com o lado 
romântico. 

Trabalhando sempre a na-
tureza, denunciava a des-
truição da nossa flora tão ri-
ca, simbolizada na árvore 
em todas as suas fases, aque-
la que traz a origem de toda 

natureza vegetal, continen-
te e conteúdo de si mesma, 
desdobrando-se em folhas, 
flores, frutos, troncos e raí-
zes, entrelaçando suas raí-
zes com o seu próprio tema. 

Desenhista de todos os mo-
mentos, Odila sempre foi 
profissional, tendo o seu co-
meço ainda no colégio. 

Destemida e indiferente 
aos rigores de sua época, ba-
talhava por um ideal, abra-
çando a Arte em tempo inte-
gral, vivendo em seu atelier 
material e espiritualmente, 
disciplinada, rigorosa consi-
go mesma, burilando a si 
própria em busca de uma 
realidade nascida de um so-
nho. 

Seu nome atravessou a di-
visa do Estado, do País, fi-

cando gravado na Enciclopé-
dia Larousse, no Dicionário 
de Artes Plásticas do Brasil, 
no Profile of the New Brazi-
lian Art, do professor Pietro 
Maria Bardi, pertence à Asso-
ciação Internacional de Ar-
tistas Plásticos, e muitos ou-
tros mais. 

Ela esteve aqui! Ela passou 
por aqui e deixou seu nome, 
seu carisma, e sua vida de 
artista. Para ela nossa admi-
ração e nosso carinho! Des-
canse em paz, Odila Mestri-
ner! 

(Luzia Stella D. C. de Sou-
za e Mello é membro da 
Academia Ribeirão-pretana 
de Letras,Ia vice-presiden-
ta do Proyecto Cultural Sur/ 
Brasil, artista plástica e es-
critora) 


