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Editorial 

 

Organizado por Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado 

Com a colaboração de Lilian Santiago e Diego Rogério Ramos 

 

É com grande alegria que a revista Limiar publica neste número uma carinhosa 

Festschrift em homenagem à Olgária Matos, arcana do inteiramente outro. 

A riquíssima e instigante trajetória intelectual de Olgária foi construída na 

filosofia em penetrante diálogo com a literatura, as artes, a psicanálise e a sociologia. 

Nesse diálogo, que mobiliza com rigor autores como Benjamin, Adorno, Horkheimer e 

Marcuse, Arendt, Baudelaire, Proust, Camus, Debord, Derrida, Weil e tantos outros,  

suas obras enfrentam, sem medo, os caminhos e descaminhos de nosso mundo 

contemporâneo em toda sua complexidade, iluminando-os filosoficamente, no mais 

das vezes, pela contraposição com o mundo grego. Erudito e inspirado, o pensamento  

de Olgária avança em seus textos sem se ater a compromissos estéreis, experimenta 

criativas associações de ideias, apontando-nos, tenaz e generosamente, uma ou outra 

surpreendente esperança onde mal imaginávamos haver saída. 

Base dessa aposta olgariana na felicidade do pensamento é antes de mais 

nada a philia.  Motivo pelo qual  escolhemos esse conceito como norteador desta 

Festschrift.  Assim, dentro de um profundo espírito de amizade intelectual e admiração, 

amigas e amigos, professora, professores e colegas, orientandas e orientandos atuais 

ou mais antigos homenageiam Olgária Matos com uma bem-humorada fotomontagem 

de Michel Plan, depoimentos entusiasmados, delicadas entrevistas e belos artigos. 

Contribuições que dão um testemunho amigo de sua vida e obra, debatem o tema 

proposto e outros temas que lhe são caros, em parte abordando diretamente seus 
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textos, enfim, partilham conosco um pouco da viva constelação intelectual que Olgária 

Matos mobiliza em torno de si. 

Gostaríamos ainda de nomear algumas pessoas que não assinam nenhum 

texto aqui, mas participam de uma forma ou de outra desta homenagem: Scarlett 

Marton, Maria das Graças de Souza, Gabriel Cohn, Lorena Féres da Silva Telles, 

Cláudio Willer, Mamede Mustafá Jarouche, Taísa Palhares, Yanet Aguilera, Ricardo 

Musse, Ricardo Fabrinni, Ivo da Silva Jr., Patrícia Aranovich, Lúcia Rocha, Letícia 

Mariconda, Roberta Soromenho Nicolete, Daniela Gonçalves e membros da comissão 

editorial da Limiar. 
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