
Entrevista  com  o  Engenheiro  Urbanista  Stel io  Emanuel  Roxo. 
Concedida em 8 de março de 2003:

Pergunta: Conte-nos sua histór ia antes do DHP?
SR:  Eu  nasc i  em  1925  em  Copacabana,  sou  Engenheiro  civ i l  formado 

pela  Escola  Nacional  de  Engenhar ia.  Depois  eu  fui  agrac iado  com uma bolsa 
de  estudo  da  ONU   para  estudar  urbanismo  no  Inst i tuto  de  Urbanismo  da 
Sorbonne  na  França,  onde  f iquei  lá  desde  1953  até  1954.  Lá  pude  vis i tar 
muitas  obras  do  Ministér io  da  Reconstrução  da  França,  a inda  estávamos 
próximos  do  f inal  da  guerra,  que  se  re lacionavam com a  Habitação  Popular, 
“a  bon  marché”.  Al i  t ive  contatos  muito  bons  com  quem estava  trabalhando 
com  os  projetos  urbanos  das  c idades  que  haviam  sofr ido  destruições. 
Obviamente  um  dos  problemas  mais  importantes  era  o  do  déf ic i t 
habitac ional.  Uma  das  f iguras  mais  importantes  sobre  este  assunto  era  o 
Abade Pierre,  que  eu conheci  rapidamente.  Na univers idade t ive  professores 
como Pierre Lavedan, que era o Diretor. 

Voltando  para  cá  acabei  sendo  convidado  para  a  Direção  do  DHP.  No 
governo  Car los  Lacerda,  fo i  chamado  para  a  Secretar ia  de  Serviços  Socia is , 
o  sociólogo  José  Artur  Rios,  grande  amigo  meu.  Não  havia  s ido  concluída  a 
reforma  administrat iva  do  recém cr iado  Estado  da  Guanabara,  de  modo  que 
o  Rios  era  da  Coordenação  de  Serviços  Socia is ,  mas  com  status  de 
secretár io.  E  no  pr imeiro  organograma  f icou  decidido  que  o  DHP  f icar ia 
subordinado  aos  Serviços  Socia is .  E  o  Rios  me  convidou  para  ser  Diretor  do 
DHP.  Eu  fui  para  lá  para  subst itu ir  a  Carmen  Port inho,  o  que  era  d if íc i l  pois 
ela  havia  se  ident i f icado  muito  com aquele  cargo,  estava  lá  havia  anos.  E la 
trabalhava  com  grandes  Arquitetos  e  Urbanistas,  um  dos  quais  eu  já  havia 
trabalhado  no  Departamento  de  Urbanismo:  Affonso  Eduardo  Reidy.  Ele 
havia  dir ig ido  o  Departamento  por  duas  vezes  e  se  revezava  com  José  de 
Ol iveira  Reis  na  direção  do  Urbanismo.  E  nos  reencontramos  no  DHP,  eu 
como  Diretor  ele  como  Arquiteto  do  Departamento.  Eu  t ive  o  prazer  de 
trabalhar  com  ele,  uma  pessoa  extremamente  educada.  Obra  máxima  dele 
era  o  Conjunto  Pedregulho  que  ele  havia  concebido  dentro  DHP.  E  o 
Pedregulho  estava  ainda  por  terminar.  A  verba  não  era  muita,  mas  t ivemos 
muita  boa  vontade  de  todos,  inc lus ive  do  Governador,  para  pelo  menos 
terminar  o  Conjunto.  Era  um  conjunto  com  certo  nível  habitac ional: 
revest imentos  de  mármore,  jardins  de  Burle  Marx,  azu lejos  de  Port inar i . 
V is i te i  vár ias  vezes  a  obra  com  o  Reidy,  e  ele  era  intransigente  quando 
quer ia  alguma  coisa.  Ele  diz ia  aqui lo  de  uma  forma  educada,  serena,  ao 
mestre  de  obras,  se  havia  alguma  reação  ele  cont inuava  ins ist indo  até  que 
fosse  atendido.  Ele  entrava  no  meu  gabinete  para  saber  se  eu  prec isava  de 
alguma coisa,  e  eu  lhe  respondia  mas  você  vem me perguntar  se  eu  preciso 
de  alguma  coisa,  c laro,  em  muita  coisa  você  pode  ser  út i l .  Mas  era  uma 
preocupação  que  outros  funcionários  não  t inham.  Eu  t ive  esta  sorte,  de 
trabalhar  com ele.  Por  f im terminamos  o  Pedregulho,  eu  f iz  questão  que ele 
fosse  pr ior i tár io.  O  Governador  me  perguntava:  “Quando  é  que  nós  vamos 
poder  ocupar  o  Pedregulho?”,  eu  d iz ia  “Em  breve”.  Ele  não  via  o  Conjunto 
com  muito  bons  olhos.  Havia  uma  corrente  que  achava  que  aqui lo  uma 
forma  um  pouco  cara  para  resolver  o  problema.  Mas  não  era  bem  ass im,  o 
Conjunto  não  t inha  esta  caracter íst ica.  Era  uma  bel íss ima  obra  de 



Arquitetura.  A  ta l  ponto  que  quando  eu  cheguei  em  Paris ,  havia  saído  um 
número  da  revista  Archi tecture  au  Jour  d´oui  com  esta  obra  do  Reidy.  De 
modo  que  todos  os  meus  co legas,  quase  todos  egressos  da  Escola  de  Belas 
Artes,  os  arquitetos,  e  quando eu disse  que eu trabalhava com ele,  eles  não 
me  largavam  mais.  Os  três  grupos  f icaram  se  digladiando  para  me  ter  no 
trabalho  f inal.  E  eu  lhes  diz ia:  “Eu  não  sou  o  Reidy”.  Ass im,  mesmo  com 
poucos  recursos,  conclu ímos  o  Pedregulho  e  entregamos  as  habitações  a 
funcionários  de  baixa  renda  do  Governo,  como  era  idé ia  desde  o  in íc io. 
Lacerda não era um homem fáci l .   

Pergunta: O senhor nesta época pres idiu a Fundação Leão XIII?
SR:  A  Fundação  era  administrada  por  uma  junta  integrada  por  três 

representantes:  um  da  Prefeitura,  pois  ela  nasceu  de  uma  in ic iat iva  de  um 
Prefei to,  um  cardeal  da  Igreja,  um  representante  das  associações  de 
ass istência  pr ivada.  Até  que  surgiu  um  problema.  O  Governador  levou 
algumas propostas,  através  do Rios  e  de mim,  e  os  representante  da Igreja, 
o  padre Horta,  que  não se dava muito  bem com o Lacerda,  disse que não se 
sent ia  bem  em  continuar  e  propunha  aos  demais  membros  da  junta  que  eu 
assumisse  a  Pres idência.  Ele  achava  que  por  ser  do  Governo,  eu  acabar ia 
conseguindo  mais  recursos  para  a  Fundação.  E  modést ia  à  parte  foi  o  que 
ocorreu.  A Fundação não t inha recursos.  Foi  a í  que eu sugeri  ao  Governador 
que ela  fosse para  o  âmbito  da administração  estadual .  Ele  gostou  muito  da 
idéia,  não  se  podia  manter  mais  a  Fundação  naquele  estado.  O trabalho  era 
não  remunerado.  Foi  formado  um novo  conselho  para  esta  nova  inst i tu ição. 
O  Rios  fez  questão  que  eu  fosse  o  representante  do  Governador.  E  na 
reunião  prévia  f icou  acertado  que  o  pres idente  ser ia  representante  do 
governador.  Eu  tenho  um  te legrama  do  Governador  Lacerda  me 
agradecendo.  No  dia  da  votação  do  estatuto  votamos  cada  art igo,  e 
Governador  estava  presente,  eu  resolv i  passar  a  pres idência  a  ele,  o  que 
não aceitou. Quando acabou o Governador se mostrou sat isfeito dizendo que 
estávamos entrando numa nova era. 

Pergunta: O senhor cont inuou no DHP até que ano?
SR:  Eu  cont inuei  pouco  tempo.  Eu  t ive  problemas  com  o  Governador 

que  t inha  um  temperamento  muito  forte.  Foi  um  grande  Governador,  eu 
repi to,  mas  não  via  com  bons  olhos  a  equipe  da  Carmen  e  do  Reidy,  e  isto 
não  t inha  nada  que  ver,  eram  pessoas  absolutamente  corretas,  honestas. 
Mas  aí  você  sabe  que  esta  é  a  pol í t ica.  O  Rios  pediu  demissão,  a í  eu  saí , 
acho que em 1962.

Pergunta:  O  senhor  era  diretor  do   DHP  quando  o  Governador 
decretou a  transferência  dos  Conjuntos  para  o Montepio  dos  funcionár ios  do 
Estado?

SR:  Não.  O  que  eu  f iz  fo i  encaminhar,  ass im  que  a  obra  estava 
concluída,  a  l is ta  de  funcionários  que  dever iam  ocupar  o  Pedregulho,  muito 
bem elaborada  pelo  serviço  socia l  do  DHP.  Eu  não sabia  qual  ser ia  a  reação 
dele,  mas  no  f ina l  e le  concordou.  Ele  não  pode  discordar,  por  que  houve 
uma reunião, logo quando eu lhe avisei ,  que eu me aborreci ,  mas neste caso 
ele foi impecável.

Pergunta:  A  parte  de  aprovação  e  l iberação  de  habite-se  foi 
transfer ida para o Departamento de Edif icações?



SR:  No  f inal  fo i .  Quando  eu  estava  lá  não.  Eu  me  lembro  nós  não 
podíamos mandar  v istor iar  as  casas  porque não havia  v iatura.  O Governador 
providenciou  a  compra  de  duas  v iaturas.  Eu  soube de  uma conversa  em que 
o Super intendente de Transportes,  o Coronel  Fontenel i ,  não queria l iberar as 
v iaturas.  E  ele  discut iu  com  o  Rios  :  “o  senhor  não  tem  um  chefe  lá  que  é 
comuna ?”.  Era  eu.  Associava,  Oscar  Niemeyer,  com todos  os  arquitetos.  Era 
arquiteto era comunista.


