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Como seria um Google da arquitetura? Um grupo de amigos e familiares com interesses em 
comum: todos apaixonados por design, arquitetura, arte e comportamento resolveu encarar o 
desafio. Em um dos vários encontros que esse pessoal faz regularmente, surgiu a ideia de criar 
um site sobre os temas que tanto gostam. Assim nasceu o conceito do Eye4Design 
(www.eye4design.com.br), que tem estreia prevista para o dia 9 de fevereiro. Encabeçando o 
time, estão os arquitetos Raul di Pace e Filipe Troncon e as publicitárias Maria di Pace e 
Roberta di Pace. Todos apoiados pelo arquiteto e paisagista Ugo di Pace, pai de Raul. "Mais do 
que apresentar tendências, queremos servir de referência. Percebemos que os estudantes têm 
carência de informação especializada. Também iremos colocar matérias e entrevistas com 
pessoas do ramo para agradar aos que simpatizam com essas áreas", diz Roberta, esposa de 
Raul.  
 
Um dos principais atrativos do site será as fotos do acervo pessoal de Raul di Pace, que serão 
disponibilizadas pouco a pouco na plataforma. Ele possui uma coleção com mais de 30 mil 
imagens de prédios arquitetônicos de vários lugares do mundo, capturadas durante 40 anos, 
graças a um hábito, ou melhor, uma mania que adquiriu ainda no tempo da faculdade.  
 
O processo acontecerá por etapas porque muitas das imagens ainda estão sendo digitalizadas. 
Estudante inconformado, ele não se contentava em saber sobre os ícones da arquitetura 
apenas através dos livros e das aulas da faculdade. "O meu pai é arquiteto, na minha família 
tem outros profissionais da área. Cresci influenciado por todos, tanto que nunca nem pensei 
em ser outra coisa na vida. No entanto, quando fui estudar, não me sentia satisfeito em 
aprender a distância. Decidi me lançar ao mundo para entender melhor épocas, processos, 
escolas e a paixão dos profissionais." A estreia de Di Pace foi na França, com Le Corbusier. "Fui 
à Poissy conhecer a Villa Savoye, construída em 1929. Fiquei deslumbrado. Eu adorava o 
Corbusier. Sabia da sua importância e grandeza, mas só tive dimensão real do seu trabalho 
estando ali, ao vivo. É uma experiência que expande qualquer tipo de compreensão." Isso foi 
no segundo ano da faculdade e ele nunca mais deixou de viajar com essa finalidade. "Antes, 
eu o acompanhava mais, porque achava interessante. Mas com o tempo fui perdendo um 
pouco a disposição. Ele muitas vezes viaja quilômetros, horas, para visitar um prédio e esse é 
o interesse e o foco dele. E não basta tirar uma foto. São várias imagens. E se, de repente, a 
luz do dia muda, começa tudo de novo. Admiro essa paixão do meu marido, mas também 
gosto de fazer outras coisas como conhecer restaurantes, por exemplo", diz Roberta.  
 
Em Roma, uma visita que marcou Pace foi o Parco della Musica Auditorium. "Essa obra de 
Renzo Piano, de 1994/2002, me atrai de uma maneira particular. Acho que ele é um dos 
maiores nomes da segunda metade do século XX. Apuro não só com o projeto, mas com os 
detalhes e como ele emprega os materiais." Na mesma rua, está a MAXXI da Zaha Hadid, 
finalizada em 2009. "Ela é uma das melhores arquitetas da geração contemporânea. O museu 
é espetacular. Você pode viajar dentro dele por diversos caminhos. Em cada visita que fiz ao 
museu, não vi nada de menos ou de mais no trabalho dela. É uma obra na medida, sem 
excessos." Para Pace, essas observações oferecem mais do que elementos arquitetônicos. "Ao 
estar frente a frente com um ícone como esses percebe-se como as pessoas da região vivem, 
como a cidade se organiza, enfim, ganha-se a compreensão do porquê as coisas são como 
são." 
 
No site, será possível fazer uma busca das fotos pelo período, pelo arquiteto e pelo estilo. Tudo 
para que o internauta não fique perdido como Pace em sua recente viagem ao Japão. "Fui para 
lá apenas com o guia de obras arquitetônicas japonesas, todo escrito em japonês, idioma que 
eu não domino. Diferentemente do que a gente pensa, poucos falam inglês." Pace conta que 
precisava apontar o lugar no mapa e ter instruções por sinais para chegar até o destino. "Uma 
vez, o motorista do ônibus até desceu e foi me acompanhando por uma quadra para me 
mostrar o caminho, acho que era nítido que eu estava perdido." 
 
O site estreia como um portal de referência temático. No entando, a equipe enxerga um 
potencial maior para a plataforma. "Como a nossa parte de design também é muito forte, 



acreditamos que temos capacidade para em pouco tempo trabalhar com e-commerce", diz 
Roberta. Dado o interesse dos estudantes, também há planos específicos para esse público. 
"Podemos fomentar o intercâmbio de universidades entre o Brasil e outras partes do mundo", 
diz Pace.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 jan. 2011, Eu & Investimento, p. D10. 


