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Mitopoiesis é um livro que impres-
siona por suas características ímpares. 
Suas qualidades físicas, o caráter da 
temática, as formas de abordagem e a 
formação da autora nos confirmam a 
sensação de estarmos diante de uma 
obra sui generis.

O livro constrói, em suas nove-
centas páginas, um complexo percurso 
pela mitologia, num discurso que 
vai de interpretações ancoradas em 
estudos consagrados sobre o assunto 
a considerações que se valem de ex-
periências e personagens do universo 
pessoal da autora. As poesias, desenhos 
e fotografias constituem, dessa maneira, 
matéria apartada de um interesse mais 
universal sobre o tema, ficando a critério 
do leitor deter-se ou não nos seus 
curiosos conteúdos.

Na epígrafe extraída de Joseph 
Campbell, define-se o desejo pelo co-
nhecimento dos mitos: como pistas, 
índices que estariam presentes em nosso 
íntimo e que, ao serem seguidos, orien-
tariam nossa jornada pela vida. 

Valéria Álvares Cruz parece con-
cordar com esta prerrogativa e constrói, 
com seu livro, um minucioso roteiro pelo 
universo mitológico, cujo sentido final é 
servir de guia na viagem, da qual, pela 
busca da consciência de quem realmente 
somos, devem fazer parte aqueles que 
desejam conhecer-se.

A autora orienta o leitor, preparan-
do-o para reconhecer os instrumentais 
que lhe permitirão alcançar o objetivo 
da viagem. Indica opções de caminhos 
e transportes, revela suas personagens 
e, acima de tudo, alerta o seu viajante 

*Arquiteta e Urbanista (PUCAMP). 
Mestre em Teoria e História da 
Arquitetura (USP – São Carlos). 
Professora do Curso de Arquite-
tura e Urbanismo da UNINOVE. Penso que o que estamos procurando é uma experiência 

de estar vivos ... é disso que se trata afinal, e é o que essas 
pistas nos ajudam a procurar, dentro de nós mesmos.1

Nossa mente não poderia jamais ser um produto sem 
história...2 

CRUZ, Valéria Álvares. Mitopoiesis : os símbolos e a mítica do ser. 
São Paulo: Fiuza Editores, 2000. 900 p.

Denise Xavier*

1CAMPBELL, Joseph. O poder do 
mito.  São Paulo: Palas Athena, 
1990: 5.

2JUNG, Carl G. et al. O homem 
e seus símbolos. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1964: 67.
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para as dificuldades do percurso. Estas 
dificuldades devem ser enfrentadas se, 
realmente, o que se quer é alcançar o 
sentido do auto-conhecimento. 

Partidária do pensamento mitoló-
gico que associa a natureza de deuses 
e mitos com o desenvolvimento de 
uma linguagem simbólica que pode 
auxiliar na análise e interpretação das 
estruturas do comportamento humano, 
Valéria segue o caminho aberto por 
Carl Jung para apresentar os princípios 
constitutivos do psiquismo humano, o 
universo inconsciente e sua linguagem 
arquetípica. 

Qual é a idade do mito? Jung pro-
vavelmente responderia: é da mesma 
idade da psique.

Em seus estudos sobre as estruturas 
do nosso inconsciente, a presença de 
imagens arquetípicas – resíduos arcaicos 
- em materiais oníricos, confirma que 
a contagem do tempo de nossa mente 
não se restringe às experiências vividas 
ou transmitidas. Elas são a confirmação 
de uma herança do espírito humano 
irrestrito. Neste sentido, decodificar os 
arquétipos pode fornecer-nos índices 
importantes à compreensão de meca-
nismos preciosos para a ação. 

Para Jung, assim como os sonhos, 
os mitos constituem uma outra fonte 
de representações herdadas – são ima-
gens oníricas tornadas conscientes pelas 

culturas. E da mesma maneira que as 
terapias psicológicas podem retirar ma-
terial para o seu trabalho de conteúdos 
aflorados em sonhos, o estudo dos mitos 
pode nos auxiliar no entendimento das 
operações de nosso inconsciente. No 
entanto, diferentemente dos sonhos, 
cuja estrutura permanece atrelada ao 
caráter individual de quem o produziu, 
o conhecimento extraído do mito se 
aproxima de um sentido mais profundo 
e constante da psique humana. 

A constatação da reprodução des-
tes antigos contos, ao longo da história 
da humanidade, confirma a condição 
infra-estrutural do discurso. O mito é, 
pois, um material atemporal que, ao 
ser recontado, repete de modo ritua-
lístico o sentido da própria existência 
do homem.

O interesse pelas imagens mitoló-
gicas coloca-nos em contato com uma 
origem comum, uma origem capaz de 
equivaler raças, credos e estágios cultu-
rais. Tão fundamental é a natureza do 
conteúdo dos mitos que o seu conhe-
cimento não passa pela investigação 
exterior ao ser, e sim pelo mergulho 
em seu interior. 

Por isso, o sentido do saber pro-
duzido pelo estudo dessas alegorias 
infra-estruturais não é o da ordem da 
descoberta, e sim o da lembrança. É 
como indica Platão no seguinte trecho 
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do Diálogo de Fédon: 

De modo que é preciso, ou que nasça-
mos com esse conhecimentos e que os 
conservemos durante toda nossa vida, 
ou que os que aprendem ... apenas 
recordam e a instrução é apenas uma 
reminiscência.”3

Uma vez que não podemos conhe-
cer o que já conhecemos, a construção 
dessa ciência só pode dar-se pelo (re)co-
nhecimento. Passamos então a um exer-

3Platão. Fédon ou da alma .  In: 
Platão –  Vida e obra. Rio de 
Janeiro: Nova Cultural, 1996:  
140. (Col. Os Pensadores)

cício de trazer à consciência aquilo que 
já conhecíamos de modo inconsciente: 
o sentido do mistério do mito, bem 
como as chaves para a revelação de suas 
mensagens. Só precisamos de coragem 
para lembrá-los. 

Livros como Mitopoiesis nos es-
timulam a desejar um sentido mais 
amplo para a nossa existência, ao nos 
provocarem para que despertemos do 
estágio de uma sobrevivência sonâmbu-
la e passemos, então, a sonhar de olhos 
bem abertos.


