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Olgária, Musa da Filosofia 

 

 

Encontrei a primeira vez o nome de Olgária no meu livro Dialética da Família 

no ano de 1982. Ela escreveu a introdução e eu não sabia quem ela era. Um dia, o 

meu editor romano, Savelli, me liga e diz: “Massimo, chegou aqui seu livro traduzido 

no Brasil pela Editora Brasiliense. O que você sabe?” – eu não sabia nada… Depois, 

descobri que Caio Graco Prado encontrou o livro na Feltrinelli, livraria de Milão, o 

comprou, traduziu e publicou sem dizer nada… Assim, curioso, escrevi a ela (naquela 

época era correspondência analógica, via correio) e Olgária me convidou pra fazer um 

curso na Universidade de São Paulo. 

Em 1984, consegui um financiamento através do Instituto Italiano de Cultura (o 

mítico professor D’Angelo) e, assim, cheguei a São Paulo durante o carnaval, sem 

encontrar ninguém, sem dinheiro, só com a chave de um apartamento na Frei Caneca. 

Quando o carnaval acabou, encontrei D’Angelo e ele me fez entrar em contato com 

Olgária. Assim, um dia a encontrei na sua casa. Ela começou a falar rapidamente e eu 

não entendia nada. Depois, a gente compreendeu que precisávamos misturar com 

calma italiano e francês, português. Finalmente, o diálogo iniciou e nunca acabou… 

Uma amizade difícil de definir. Na minha visão era e ainda é um encontro 

necessário entre duas afinidades eletivas… O itinerário biográfico e cultural, urbano e 

filosófico era cruzado como duas caras de uma medalha. Falávamos em montagem 

contínua, por fragmentos desordenados, do “nosso” Walter Benjamin, sobre Leopardi 

e as Vaghe stelle dell’Orsa e Guimarães Rosa, Adorno e o exílio, Fellini e Maria 
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Bethânia. Roma e São Paulo, obviamente… a experiência do maio de 68 era comum. 

As barricadas do desejo – título de seu livro insuperável – eram vividas juntos apesar 

de estarmos em lugares diferentes. Mas aquele movimento foi transnacional e, ainda 

mais, transurbano. Movimento cosmopolita de pessoas que entenderam a 

necessidade e a felicidade de mudar o mundo. 

Olgária mais filósofa no sentido clássico; eu mais antropólogo, apesar da 

láurea em filosofia. Ela conseguia falar sobre os gregos clássicos e o mundo 

contemporâneo: melhor, pelo olhar de Olgária, a filosofia grega é contemporânea 

como Derrida ou Walter Benjamin. A casa dela era um laboratório expandido. 

Chegavam a qualquer horário colegas, amigos, estudantes: e Olgária falava com todo 

mundo com seu sorriso de criança indestrutível. Depois, cursos na universidade, 

seminários, convênios, convites, jantares: pela primeira vez, entendi que São Paulo é 

uma metrópole que nunca para somente porque os seus habitantes não param.  

Nesse sentido, Olgária Matos é imanentemente paulistana. 

A filosofia dela é teórica e cotidiana. Olgária é capaz de rir no trânsito parado 

da cidade, chorar ouvindo uma canção. Nunca poderia esquecer quando me 

interpretou as letras e música “Avenida São João” ou “Ronda”, de Vanzolini, a mais 

emocionante história noturna musicada…  Ela me ensinou a entender que a forma 

mais poética da cultura brasileira é a música. Por que Argentina ganha Nobel pela 

literatura e o Brasil não? – me perguntava. Porque o prêmio Nobel não reconhece a 

poesia musical. Quando Bob Dylan ganhou o prêmio, eu fiquei super feliz, mas ao 

mesmo tempo pensei que era preciso – como acontece na Física ou Medicina – 

duplicar o prêmio e dividí-lo entre Dylan e Chico Buarque, o máximo poeta, não 

somente da América Latina. Existe um preconceito discriminativo entre Estados 

Unidos e o Brasil sobre a música? Não sei, mas o mundo é anglocêntrico demais. E o 

prêmio Nobel me parece ainda atrasado sobre o que é e onde se pratica a arte… 

Olgária virou Musa. Assim eu a chamo sempre. Musa, porque ela tem esta 

capacidade de contemporaneizar toda a Filosofia. Musa, porque filha de Zeus e 

Mnemosyne. Musa, porque mistura poesia e história, dança e desejo, tragédia e 

astronomia. Lembro ainda perfeitamente quando me dizia, suspirando: “Em São Paulo 

é impossível ver as estrelas…” Olgária é Musa da Filosofia, porque a sabedoria não é 

limitada numa figura, mas é transitiva. Cruza e mistura todas as mulheres-musas. A 

memória de Olgária é capacidade de renovar o pensamento sem esquecer nada do 

passado, seja o próximo ou o passado remotíssimo. É Musa porque a sabedoria não é 

somente saber: a sabedoria vive além da dicotomia pensamento na teoria e imersão 

nas emoções. 
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Nos últimos anos falamos muito sobre e experiência do exílio.  Em primeiro 

lugar, Adorno e Benjamin, os autores que mais nos acomuna; depois, Derrida e Said, 

Daniel Barenboim e Violeta Parra. Exílio não somente no sentido “material”, de viver 

longe da própria cidade: um exílio vivido em casa, às vezes, pode ser pior do que ser 

constrangido a viajar para um  país estrangeiro. Ecco: ser estrangeiro na sua própria 

cidade. Este tipo de experiência é comum, nos acomuna. Ultimamente falamos muito 

sobre Edward Said e a sua leitura do orientalismo e do exílio (“out of place”). Exílio 

como experiência estética constitutiva para viver, exprimir, imaginar composições 

criativas além da tradição afirmada institucionalmente e/ou no sentido comum.  

Neste panorama, coloquei o meu amado Ovídio, poeta e filósofo da 

Metamorfosi, constrangido pelo poder de César Augusto a um terrível exílio no Mar 

Negro. E para Olgária, Musa da Filosofia, quero dedicar estas palavras de quem 

experimenta a dramática beleza do exílio em pátria: 

 

And she always looked for the “beyond” in the idea, the “unseen” by the 
eye, the “unheard” by the ear. 
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