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Estudiosa das rElaçõEs EntrE RAçA, GêNERO E POlíTIcAS TERRITORIAIS, a arquitEta 
amEricana YOlANdE dANIElS, sócia do studio sumo, comEçou a Elaborar suas 
Estratégias dE pEsquisa durantE uma Estadia no brasil, Em 1996. nEsta convErsa, 
Ela rEflEtE sobrE a importância dE rEcompor as NARRATIvAS dOS 
AfROdEScENdENTES, rEconhEcEr os Ecos da Escravidão na sociEdadE E rEvEr  
o PAPEl dA ARquITETuRA nEssE procEsso por MARIANNE WENZEL

como foi a experiência de documentar espaços 
de escravidão no Brasil? Em minha primeira via-
gem, acompanhando meu marido na época [Sunil 
Bald, seu parceiro no Studio Sumo até hoje] quando ele 
era bolsista do Programa Fulbright, me intrigou a 
quantidade de museus dedicados à história da escra-
vidão, além dos muitos artefatos daquele período, al-
go que não tínhamos nos Estados Unidos. Ao voltar 
para casa, montei uma proposta de pesquisa a fim de 
obter uma bolsa de estudos, retornar ao Brasil e ana-
lisar esses objetos. Como resultado desse mergulho, 
escrevi um ensaio sobre um grupo de itens da Casa 
dos Contos [em Ouro Preto, MG]. Embora se encon-
trassem bem conservados e dispostos no porão, anti-
ga senzala do casarão, os componentes do acervo 
corriam o risco de passar despercebidos, porque não 
havia explicações sobre eles. O mesmo vale para a 
senzala em si, que não aparece nas plantas. Eu me in-
teressei por esse espaço e seu conteúdo, ambos ao 
mesmo tempo presentes e ausentes. 

qual a principal conclusão desse trabalho? Me 
chamaram a atenção o esforço e o dinheiro investi-
dos em preservação. Ainda assim, a Casa dos Contos 
e outras atrações similares são pouco visitadas, quase 
negligenciadas. Ninguém realmente presta atenção 
nelas e quer, de fato, confrontar esse assunto. Tudo is-
so me fez pensar em como inserir o passado na atua-
lidade. Por outro lado, há lugares mais visíveis, im-
possíveis de ignorar, como o Pelourinho de Alcântara, 
MA, que remetem ao debate sobre os monumentos 
aos generais americanos confederados. Imagino a 
opressão de conviver com essa lembrança, mas justa-
mente porque a história do sistema escravocrata é en-
coberta, os poucos símbolos remanescentes deman-
dam que examinemos a lógica por trás deles e seus 
efeitos na sociedade. 

Essa vivência influenciou seus passos seguintes? 
Minha obra procura entender como o passado infor-
ma o presente. Fiquei envolvida com essa investiga-
ção no Brasil até 2000, quando dei uma palestra so-
bre o tema. Depois, passei a enfocar o assunto den-
tro dos Estados Unidos. Aqui, inexistiam artefatos e 
construções. Como evocar uma história arquitetô-
nica e espacial da escravidão sem eles? Então, me 
concentrei nos textos disponíveis, tática que já havia 
utilizado quando li Casa-Grande & Senzala, de 
Gilberto Freyre [Global Editora, 728 págs.]. Achei 
muitos relatos dos anos 1930 e 1940 registrados pela 
Works Progress Administration [WPA, órgão reba-
tizado em 1939 para Works Projects Administration]. Ao 
lidar com a diáspora africana, devemos farejar pis-
tas, achar vestígios da história. Se cada projeto me 
capacitou a fazer isso melhor, o marco zero de tudo 
se deu no Brasil. 

O Studio Sumo concebeu dois espaços dedica-
dos à arte africana, o Museum of contemporary 
African diasporan Arts e o Museum for African 
Art, ambos em Nova York. Em encomendas des-
te tipo, a ascendência faz diferença? Sim e não. 
Sim porque, na arquitetura, algumas histórias são 
deixadas de lado, ou melhor, excluídas mesmo. A 
abordagem não favorece o engajamento necessário 
para valorizá-las e incluí-las. Por precisar de ajuda 
para lidar com o fato de que minha própria área de 
atuação nega minha existência, quero agir a fim de 
contribuir criativamente para o mundo. É muito di-
fícil atuar numa profissão que não reconhece sua 
presença. Portanto, desse ponto de vista, a resposta 
é sim. Frequentemente, durante a graduação, eu me 
sentia oprimida e silenciada, por isso fui atrás de co-
nhecimentos em outros campos. Recorri a discipli-
nas ligadas às pessoas, à sociedade, ao direito, para 
formular o que me atormentava e, depois, perseguir 
respostas dentro da arquitetura. Por outro lado, to-
do profissional deve saber fazer as perguntas perti-
nentes a um determinado trabalho e envolver-se 
com sensibilidade, independentemente de sua iden-
tidade cultural. No fim das contas, alguém capaz de 
questionar o que acontece à sua volta se torna mais 
apto a desenvolver qualquer tipo de encomenda.  

“porquE a história do SISTEMA 
EScRAvOcRATA é EncobErta, os poucos 

símbolos REMANEScENTES dEmandam 
quE ExaminEmos a lógica por trás dElEs 

E sEus EfEITOS NA SOcIEdAdE”

Cofundadora do premiado Studio Sumo, 
Yolande danielS não é arquiteta de obras de 
cartão-postal. “Atualmente, temos feito muitas re-
formas de townhouses”, diz. Suas três realizações mais 
parrudas, encomendadas pela Josai International 
University, despontaram do outro lado do mundo, 
no Japão. Levar em conta contextos sociais no de-
senvolvimento de cada trabalho é a premissa do es-
critório, sempre embasado nas sólidas pesquisas 
conduzidas individualmente por Yolande e seu só-
cio, Sunil Bald. Enquanto ele investiga a conexão 
entre cultura popular, identidade nacional e arqui-
tetura moderna, ela se debruça sobre raça, gênero  
e políticas territoriais – tema que a faz circular por 
instituições de ensino como MIT, Harvard e 
Columbia. Hoje, como professora-assistente na 
University of Southern California (USC), ensina 
projeto e também a disciplina Cidade Negra: 
Infraestrutura e Ecologias do Outro em Los 
Angeles. De sua casa, por videoconferência, ela con-
cedeu a seguinte entrevista à Casa Vogue:
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Por que você decidiu focar sua pesquisa em raça, 
gênero e políticas de território? No geral, gênero 
e raça funcionam quase como tecnologias ou ferra-
mentas para conquistar e manter o poder. Almejo 
entender como esses dois aspectos moldam os espa-
ços em que vivemos, pois são neles que essas rela-
ções se manifestam. Territórios não se dissociam de 
como pensamos e do que fazemos – na verdade, re-
sultam dessas ações. Esse olhar amplo, para além 
dos edifícios e das cidades, facilita visualizar cone-
xões entre as construções sociais e as físicas. 
Recentemente, venho prestando atenção em como 
questões de raça e gênero dialogam com dinâmicas 
de controle de território e definem o nosso habitat. 

Poderia citar alguns exemplos? Em uma pesqui-
sa, observei as regras de uso de equipamentos públi-
cos ao longo do século 20. Quem pode ir aonde?  
O que acontece se alguém vai parar em algum lugar 
“errado”? Enfatizei o sistema ferroviário, tipo de 
conduíte para as pessoas do Sul dos Estados Unidos 
partirem em busca de uma vida melhor. Esses trens 
atravessavam muitos estados, e, antes de meados 
dos anos 1960, cada um deles seguia leis muito dife-
rentes. Ou seja, dependendo do local, o passageiro 
poderia dispor de mais ou menos acesso aos servi-
ços públicos. Minorias eram prejudicadas, e varia-
vam com o tempo, incorporando aos negros, sem-
pre sujeitos a restrições, outros grupos, como lati-
nos e demais imigrantes. A Califórnia chegou a 
sancionar leis contra os chineses durante os anos de 
construção das estradas de ferro. Trata-se, basica-
mente, do desejo de controlar a massa de trabalho. 
Ao estudar essas leis, fica claro quais delas afetaram 
quais espaços. Essas diferenças foram varridas ape-
nas com a Lei dos Direitos Civis, de 1964. Ela esta-
beleceu que, no país inteiro, todos têm igualdade de 
oportunidades e de tratamento perante a lei.

A que você está se dedicando atualmente? À 
análise da narrativa dominante na história america-
na no século 20, baseada na oposição entre integra-
ção e segregação, com foco em Los Angeles. Ataquei 
o tema primeiro pela habitação social. No século 19, 

os ex-escravizados ergueram suas casas e comuni-
dades do nada. Esses grupos se integraram, se estru-
turaram e acumularam riqueza. Na Califórnia, on-
de houve uma corrida do ouro e uma atmosfera 
mais progressista, na virada do século já apareceram 
afro-americanos donos de terra e relativamente ri-
cos. Na sequência se deu um retrocesso e, em todo o 
país, essas comunidades sofreram ataques. Não que 
fossem massacradas, era tudo bem mais sutil, e isso 
definiu o início da segregação. Quero compreender, 
em termos de política espacial, como esses núcleos 
eram desencorajados a permanecer onde surgiram, 
e começaram a se deslocar. Migraram não só ao 
passar de escravizados a livres, mas, depois, à pro-
cura de trabalho, para fugir da violência ou garantir 
educação para os filhos. Como uma espécie de cri-
se de refugiados.

Esse movimento ainda acontece? Entre os anos 
1910 e 1970, na chamada Grande Migração, um 
enorme contingente de afro-americanos deixou o 
Sul em direção ao Norte e rumo ao Meio-Oeste e ao 
Oeste. A população afro-americana mais do que 
quadruplicou nas cidades. Hoje, esta fatia vem di-
minuindo. Para onde estão indo? Não há um mape-
amento ainda, mas essa corrente sempre derivou da 
busca por emprego (nos postos deixados vagos pelas 
duas guerras, nas ferrovias, nas indústrias), oportu-
nidades e menos opressão. 

A arquitetura pode ajudar a resolver feridas  
sociais profundas, como as decorrentes do ra-
cismo? A arquitetura é uma conjunção de mate-
riais imbuída de significado e capaz de assumir no-
vos valores. Ela só tem a ganhar ao relacionar-se 
com a sociedade. É uma ferramenta de design social 
e incorpora, explicitamente ou não, códigos e 
cunhagens sociais. Se há mudanças nesses parâme-
tros, a arquitetura precisa refleti-las. 

que mensagem você mandaria às arquitetas ne-
gras brasileiras? Nosso campo de atuação rara-
mente reflete nossa realidade. Mas há aliados em lu-
gares menos óbvios, como outras áreas do conheci-
mento. Não desista, dê a volta no obstáculo, siga 
fazendo perguntas, mude a abordagem e o ponto de 
vista para extrair respostas. A arquitetura falha ao 
explicar alguns contextos. Eu mesma, às vezes, não 
sei o que fazer quando inicio um projeto, então par-
to de uma interrogação, um interesse ou um des-
conforto. Seja persistente. Leia muito, visite tudo o 
que puder, alimente sua curiosidade e não permita 
que ninguém impeça seu crescimento. l

“a população afro-amEricana  
nas grandEs cidadEs ESTá 
dIMINuINdO. a MIGRAçãO sEmprE 
dErivou da busca por oportunidadEs, 
trabalho E MENOS OPRESSãO”
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