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Resumo
Procuramos apresentar a via em direção ao sagrado trilhada por Dora Ferreira da Silva,
poetisa brasileira contemporânea, partindo de uma aproximação aos mitos gregos e
chegando à mística cristã para expressar sua experiência do sagrado. A busca de Dora é um
dos aspectos da meditação sobre o sagrado que marcou as indagações da “Escola de São
Paulo”, grupo de poetas, escritores, artistas e filósofos que se caracterizou por uma interpretação crítica do mundo e da cultura atuais.
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Abstract
We try to present the way to the sacred tried by Dora Ferreira da Silva, Brazilian contemporary poetess. She begins his search by an approach to the Greek mythology and she arrives
at the Christian mysticism to express the experience of the Holy. Dora’s search is an aspect of
the research about the sacred that characterizes the “School of São Paulo”, group of poets,
philosophers, artists that lives at São Paulo, Brazil, and that is characterized by your critical
interpretation of the world and the contemporary culture.
Keywords : Dora Ferreira da Silva, “School of São Paulo”, phenomenology of religion, Greek
myths, Christian mysticism

1. Introdução

D

ora Ferreira da Silva nasceu em 1918 em Conchas, cidade do
interior do Estado de São Paulo e faleceu na cidade de São Paulo
em 2006. Casou-se muito jovem com Vicente Ferreira da Silva,
que foi um dos introdutores do pensamento de Heidegger no Brasil e um
dos fundadores do Instituto Brasileiro de Filosofia, com Miguel Reale.
Dora também pertenceu ao Instituto.
A obra poética de Dora é profundamente marcada pelo diálogo constante com seu marido e com pensadores que frequentavam a casa de
ambos, entre as décadas de 1940 e 1960 e que constituíram o chamado
“Grupo de São Paulo”, “Escola de São Paulo”, por António Braz Teixeira
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