
interiores

Questão 
de família

O
apartamento havia sido con-
sideravelmente  reformado  
há 13 anos, em uma obra radi-
cal que, após um ano, mu-
dou, entre  outras  coisas,  a  
cozinha de lugar e dotou a 
planta de um banheiro que 

antes não existia. Satisfeitas, porém, as con-
dições de ordem estrutural, havia chegado a 
hora  de  os  proprietários  empreenderem  
uma transformação ainda mais delicada: fa-
zer dele uma autêntica morada carioca em 
terras paulistanas.

“Somos cariocas apaixonados pelo Rio e por 
São Paulo, cidade que nos abraçou completa-
mente desde que chegamos. Somos muito feli-
zes aqui, mas nos agrada manter viva nossa liga-
ção com  o Rio de Janeiro. A  decoração  foi a  
forma que  encontramos de  expressar  toda a  
paixão que sentimos pela nossa cidade e ainda 
reverenciarmos a memória da família”, declara 
a arquiteta Duda Senna.

Sobrinha-neta  do  célebre  arquiteto  Julio  
Senna, uma das figuras mais influentes no mun-
do da decoração brasileira em meados do sécu-
lo 20 (mais informações no box na pág. ao lado), 
foi ele a inspiração maior de Duda na hora de 
redecorar o imóvel de três dormitórios e 330 

m² no bairro de Higienópolis, onde a arquiteta 
vive com seus pais e um de seus dois irmãos. 

“Meu tio-avô sempre influenciou a decora-
ção das casas de nossa família e meu pai, como 
grande admirador dele, herdou muitas de suas 

Expressar a paixão dos moradores pelo Rio e reverenciar 
a memória do tio ilustre foram os objetivos deste projeto

Marcelo Lima / REPORTAGEM

l
A sala de jantar 
tem paredes 
azuis e cadeiras 
revestidas com 
tecido listrado, 
à moda de 
Senna
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Nascido em 1914 em Guaratin-
guetá, no Vale do Paraíba, Julio 
Senna mudou-se para o Rio de Ja-
neiro em 1934 para cursar arquite-
tura na Escola Nacional de Belas 
Artes. Na década de 1940, morou 
por dois anos em Nova York, onde 
desenvolveu vitrines para grandes 
magazines, além de figurinos e ce-
nários para uma peça da Broadway.

Bem relacionado, de volta ao 
Brasil passou a decorar casas da 
alta sociedade carioca, sempre lan-
çando mão de um estilo muito pró-
prio de decorar, que mistura as co-
res da bandeira nacional a móveis 
portugueses e coloniais brasileiros, 
toldos listrados e estampas de aba-
caxis, sua fruta fetiche.

Atuou ainda como colunista 
social e decorou grandes festas no 
Rio. Levam sua assinatura o Gávea 
Golf Clube e o Palácio Boa Vista, 
residência oficial de inverno do go-
vernador paulista em Campos do 
Jordão, além de residências, fazen-
das e casas de veraneio de fazen-
das em São Paulo e no Rio. Morreu 
em maio de 1988, aos 74 anos.

O mais brasileiro 
dos decoradores

aquarelas. Além disso, após o falecimento dos 
meus avós, alguns móveis desenhados por ele 
foram para nossa casa e precisávamos harmoni-
zar o restante da decoração com todo esse pre-
cioso acervo”, afirma. 

FOTOS: ANDRE ARAÚJO/DIVULGAÇÃO

c
O living do 
apartamento 
tem como 
grande 
destaque as 
aquarelas de 
Julio Senna, 
na parede. Ao 
lado, vista do 
ambiente a 
partir da sala 
anexa à 
varanda

l
Sobre o 
aparador no 
living, mais 
uma das 
aquarelas 
assinadas por 
Julio Senna
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“
interiores

Duda Senna, arquiteta

A decoração foi a forma que 
encontramos de expressar a 
paixão que sentimos pelo Rio e 
reverenciar a memória da família” 

c
O quarto da 
arquiteta e, 
ao lado, o do 
irmão, com 
paredes 
pintadas no 
mesmo tom 
de azul da sala 
de jantar

Entusiasta do uso de cores nos interiores 
que projeta, a arquiteta se sentiu particular-
mente gratificada em poder pincelar os am-
bientes de sua própria casa com total liberda-
de. E com pleno aval da família. “Todos espe-
ravam por um apartamento com muitas co-
res, que remetessem não só à memória de 
nosso tio, mas a toda a alegria e descontra-
ção da nossa cidade natal”, conta.

Assim, branco, azul e cinza aparecem nas 
paredes como pano de fundo para  cores e 
estampas  em  tonalidades  mais  vibrantes,  

que surgiram em função da decoração. Seja por 
meio dos revestimentos dos estofados, das mui-
tas almofadas, do tapete étnico ou das próprias 
aquarelas pintadas por Senna, que foram restau-
radas e combinadas a molduras e passe-partout 
coloridos. Tarefa, aliás, que contou com a cola-
boração de outro membro da família, a prima 
Leni Senna, como ela, empenhada em garimpar 
lojas e mais lojas em busca de padronagens afi-
nadas com a tropicalidade exuberante de Julio.

Com raras exceções, todas os trabalhos espa-
lhados pelas paredes levam a assinatura do tio 

arquiteto.  Ao  lado  da  varanda,  a  fotografia  é  
obra do fotógrafo e namorado de Duda, Andre 
Toledo Araújo. Dois outros trabalhos, em cima 
do sofá, no living e na sala de jantar são de auto-
res  desconhecidos.  No  dormitório  do  irmão,  
uma paisagem pintada por Maria Perdigão retra-
ta Paraty. No de Duda, o destaque fica por conta 
de um adesivo com o perfil geográfico do Rio. 
“Nossa casa é muito acolhedora e descontraí-
da. Precisamos dessa alegria, já que não pode-
mos contar com uma prainha ou um passeio no 
Jardim Botânico no fim do dia.”
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c
O amplo hall 
de entrada do 
apartamento, 
com aparador 
herdado pela 
família

FOTOS: ANDRE ARAÚJO/DIVULGAÇÃO

c
Na pequena 
varanda cheia 
de plantas, 
as poltronas 
foram 
revestidas 
com tecido 
impermeabili-
zado. Ao lado, 
a estante com 
coleção de 
suculentas 
cultivada pela 
arquiteta
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