
  

Quem conhece a sua ignorância, 
revela a mais alta sapiência. 
Quem ignora a sua ignorância, 
vive na mais profunda ilusão. 
 
Não sucumbe à ilusão, 
quem conhece a ilusão como ilusão. 
 
O sábio conhece o seu não-saber, 
e essa consciência do não-saber 
o preserva de toda a ilusão. 
 

(Lao Tsé – Tao Te King)



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

orque a casa é nosso rincão do mundo. É, diz-lhe 
com freqüência, nosso primeiro universo. É 

realmente um cosmos. O espaço da casa se faz 
transcender ao espaço geométrico (...) mas, casa não é um 
frio sólido que envolve o homem. A casa é vivida pelo 
homem; adquire valores humanos... Esse objeto geométrico 
se transforma em humano, assim entendemos a casa como 
um espaço de conforto e intimidade. Além da 
racionalidade, descortina-se o campo do onirismo. Sonho e 
realidade... nunca definitivamente resolvidos. A vivência 
humana não apagará a objetividade da casa. Precisamos 
analisar melhor, na geometria do sonho, as casas de 
outrora, onde iremos reencontrar, em nossos devaneios, 
como diz Bachelard∗ a intimidade do passado.” 

(VERÍSSIMO & BITTAR, 1999) 

                                                           
∗ BACHELARD, G. (19--). A poética do espaço. Rio de Janeiro: Eldorado. 
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