
ESPAÇO
conceito 1

o meio que precede as coisas | objectos que nele estão
entidade continúa com capacidade para ser preenchido com coisas | objectos 

Platão Timeu
O ESPAÇO é ‘a mãe e o receptáculo de todas as coisas criadas e visíveis e por uma qualquer forma 
sensíveis’

ESPAÇO é entendido como um nada que existe enquanto entidade no mundo exterior, tal 
como as coisas | objectos que pode conter. 
na ausência de coisas | objectos, o espaço continua a existir mas como um contentor vazio e sem 
limites.
Os espaços entre as coisas | objectos estão VAZIOS 

percepção expontânea
cenário | contentor

ESPAÇO
conceito 2

o espaço definido pelas coisas
como a interelação entre objectos existentes

relação entre objectos

FÍSICA
o ESPAÇO é definido pela extensão dos 
corpos ou campos materiais que 
confinam uns com os outros

PSICOLOGIA
A percepção do ESPAÇO só se 
verifica em presença de coisas 
perceptíveis

ESPAÇO implicações arquitectónicas

qualquer configuração arquitectónica estabelece uma moldura espacial - cenário 
arquitectónico - própria 

PAISAGEM NATURAL
ESPAÇOS EXTERIORES | MASSA EDIFICADA 
subordinados | coordenados | articulados | isolados entre si

cidade 
bairro 

ruas | praças 

edifícios 

envolvente natural

o cenário arquitectónico constitui um  sistema complexo de relações espaciais 

CHEIO | VAZIO
instituto superior técnico licenciatura em

 arquitectura  introdução à arquitectura



VAZIO área cujas caracteristicas espaciais não são controladas pelos objectos circundantes

ocorre quando as configurações circundantes - e.g. contornos - não impõem 
uma organização estrutural - figura - à superfície em questão.

VAZIO EXTREMO

ausência de objectos circundantes

A B

objectos A e B autocontidos | independentes
CAMPO ESPACIAL | VAZIO preenchido de forma 
menos intensa
e mais difcilmente entendido enquanto figura

A B

objectos A e B completam-se | exigem-se um ao 
outro CAMPO ESPACIAL | VAZIO preenchido 
de forma mais intensa 
mais facilmente entendido enquanto figura

o VAZIO não ocorre apenas com a ausência de objectos necessários para determinar um 
campo espacialto num espaço aberto

O VAZIO ocorre quando essas determinantes se encontram presentes mas não 
contribuem para uma estrutura organizada anulando-se umas às outras

Abrimos portas e janelas para fazer uma casa;

E é destes espaços onde nada há que

depende a utilidade da casa.

Tao Te Ching

Juntamos trinta raios e chamamos-lhe roda;

Mas é do espaço onde nada há que

depende a utilidade da roda.

Trabalhamos o barro para fazer um vaso;

Mas é do espaço onde nada há que

depende a utilidade do vaso;

Assim, precisamente por retirarmos vantagem do que é

Deveríamos reconhecer a utilidade do que não é.


