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Resumo

Pereira, Cristiane de Barros; Fonseca, Denise Pini Rosalem da. Assistência
Social em territórios estigmatizados: um estudo da atuação da Fundação
Leão XIII em Vila Ipiranga, Niterói. Rio de Janeiro, 2007. 86 p. Dissertação
de Mestrado – Departamento de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.
Este trabalho consiste em uma reflexão sobre a atuação dos Assistentes Sociais
na Fundação Leão XIII na Favela de Vila Ipiranga, localizada na cidade de Niterói, Rio
de Janeiro, com o objetivo de descrever os limites e possibilidades de uma instituição de
assistência social a partir das percepções dos seus profissionais e usuários. O objetivo
deste estudo é dar visibilidade à perspectiva dos Assistentes Sociais, que se encontram
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510670/CA

historicamente vinculados ao aparato de controle estatal e que, conseqüentemente,
atuam em instituições cujas origens foram pautadas na “assistência material e moral aos
favelados”. Em nossa sociedade o local de moradia se constitui como um dos critérios
de discriminação social de acordo a uma hierarquia classificatória dos espaços urbanos.
Nesta hierarquia, desde sua origem, as favelas constituem um espaço urbano que
desqualifica os seus moradores sendo, por isso, entendidas neste trabalho como
“territórios estigmatizados”. A identidade dos moradores de favelas é construída, para
eles mesmos e para os “outros”, como um “estigma” social, que é vivido cotidianamente
nas suas relações sociais, profissionais e com as instituições que constituem o aparato
estatal, sejam elas de saúde, educação, segurança ou assistência. Este trabalho busca
apreender da fala dos Assistentes Sociais, e dos seus usuários, qual a contribuição da
Fundação Leão XIII no processo de construção, manutenção e atualização do “estigma”
social vivenciado pelos moradores da Favela de Vila Ipiranga que utilizam os serviços e
programas da Fundação.

Palavras-chave
Favela; Territórios estigmatizados; Assistência social; Fundação Leão XIII; Vila
Ipiranga.

Abstract

Pereira, Cristiane de Barros; Fonseca, Denise Pini Rosalem da. Social Work
within stigmatized territories: a study on the action in the Leão XIII
Foundation at Vila Ipiranga, Niterói. Rio de Janeiro, 2007. 86 p. MSc.
Dissertation - Departamento de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.
This work consists on a study about the practices of the Social Workers at the
Leão XIII Foundation, within the shanty-town of Vila Ipiranga, located in the city of
Niterói, Rio de Janeiro. The goal of this study is to describe the limits and possibilities
for a social assistance institution, from the point of view of its professionals and clients.
Furthermore, this study intent to highlight the perspective of the Social Workers, who
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510670/CA

are historically linked to state-control institutions and, as a consequence, operates under
the institutional concept of “material and moral assistance to the poor”. In our society
the place of residence constitutes criteria for social discrimination, in accordance to a
ranking of urban spaces. Within this ranking, since the beginning, the slums are
perceived as an urban space that disqualifies their residents and, therefore, they
constitute what we call “stigmatized territories”. The identity of the shanty-towns
residents is constructed, for themselves and for others, as a social “stigma”, which is
experienced on their day-to-day social, professional and institutional relations, including
the state-controlled institutions related to health care, education, security and social
assistance. This work wishes to learn from the Social Workers, and from the clients of
the social assistance institutions, the contribution of the Leão XIII Foundation to the
process of construction, maintenance and up-dating of the social “stigma” imposed to
the residents of the shanty-town of Vila Ipiranga who are clients of the programs and
services offered by the Foundation.

Keywords
Slum; Stigmatized territories; Social work; Leão XIII Foundation; Vila
Ipiranga.
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Uma característica da Fundação é que ela não age à distância, mas instala as suas
tendas de campanha em cima do morro, no meio dos favelados, a quem não
poderá deixar de infundir confiança com essa conduta de absoluta lealdade aos
seus objetivos de assistência social, que implicam estreito contato com os
assistidos, solidariedade, esforço e compreensão.
Fundação Leão XIII, 1950. p. 9. [Grifos nossos].

