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ApresentAção1 

A pandemia de COVID-19 é o maior desafio contemporâneo. Desde meados de março de 2020, quando a 

OMS declarou estado de pandemia global, grande parte das discussões veiculadas na  imprensa chamaram 

atenção para as áreas de saúde e economia. No Brasil, como em outros países do mundo, criou-se uma 

falsa dicotomia entre salvar vidas e manter a economia ativa (CARVALHO, 2020). Nesse contexto, a 

assistência social ganhou visibilidade enquanto uma das áreas centrais da proteção social para mitigar os 

efeitos da crise. Analistas ressaltam a centralidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), cujos 

serviços, que vão além da transferência de renda, foram, em maior ou menor grau, impactados pela crise 

(BURGOS; MICHETTI, 2020).

Uma das maiores consequências de interrupções ou transformações na entrega dos serviços 

socioassistenciais se relaciona à exposição dos indivíduos que dependem dessas políticas. O público-alvo 

da Assistência Social é historicamente vulnerável (famílias e pessoas em situação de pobreza, pessoas 

em situação de rua, mulheres vítimas de violência doméstica, grupos LGBTI+, idosos/as, etc.). Com a 

pandemia e o exacerbamento de desigualdades, como aumento da taxa de desocupação e a perda de 

renda por parte daqueles(as) que compõem o setor de trabalhadores(as) informais, a Assistência Social 

foi ainda mais demandada, mas sem receber atenção para além do Auxílio Emergencial (BURGOS, 2020). 

Segundo dados da PNAD-COVID, 43% dos domicílios brasileiros dependem desta transferência de renda.  

Ainda, nos domicílios mais pobres, obteve-se um aumento de 124% em relação à renda habitual devido à 

transferência do auxílio (IPEA, 2020). O cenário de incertezas e de falta de investimentos no sistema de 

proteção social em um futuro próximo pode levar, segundo pesquisadores da Rede de Pesquisa Solidária, 

a um cenário de 1 em cada 4 brasileiros(as) abaixo da linha da pobreza (PRATES; BARBOSA, 2020). Tais 

desafios, no entanto, não encobrem outras demandas que se intensificaram com a pandemia, como a 

notificação de aumento de violência doméstica (FBSP, 2020). 

Os(As) profissionais da Assistência Social desempenham um papel central na entrega dos serviços 

e estabelecem um vínculo direto com as famílias/usuários(as) que atendem, além de estimularem a 

reconstrução de vínculos familiares e sociais, contribuindo, assim, para redução de vulnerabilidades dos 

segmentos populacionais atendidos. No limite, entendemos que os desafios impostos pela pandemia 

afetam a forma como estes serviços chegam à população, fator que pode catalisar e reproduzir 

desigualdades históricas e duráveis que acometem a população-alvo. Assim, compreender sob quais 

1  Agradecemos o apoio das diversas instituições que auxiliaram na divulgação da pesquisa, em especial o Conselho Federal de Serviço 
Social e os Conselhos Regionais. Também agradecemos aos colegas que ajudaram de diversas formas na pesquisa: Priscilla Cordeiro, Ceninha 
Francisco, Francilene Fernandes, Pesquisadores do Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB), Thaynah Gutierrez, Amanda Luise Beck, Mario 
Aquino Alves e Lauro Gonzalez.

a Pandemia de Covid-19  
e os(as) Profissionais da 
AssIsTêNCIA sOCIAl NO BrAsIl

3ª fase

3



3ª Fase

condições os(as) profissionais da Assistência Social têm atuado na pandemia é uma forma de analisar, sob 

a ótica dos(as) profissionais da linha de frente, como o Estado têm se organizado na crise. 

Dada a variedade e complexidade de atuação do Sistema Único de Assistência Social, as dinâmicas de 

atendimento foram atingidas de diferentes formas pela pandemia: alguns setores seguem desenvolvendo 

atividades presenciais (como os Centros de Acolhida), enquanto outros passaram a realizar atividades de 

forma remota (como Centros de Criança e Adolescente). Este relatório pretende discutir os impactos do 

COVID-19 na vida desses(as) profissionais, em suas dinâmicas de trabalho e na maneira como interagem 

com os(as) cidadãos(ãs). 

O presente relatório, organizado pelos(as) pesquisadores(as) da FGV e do Núcleo de Estudos da Burocracia 

(NEB FGV-EAESP), busca apresentar de forma sintética os dados extraídos da terceira rodada de uma 

survey online realizado com 612 profissionais da Assistência Social de todas as regiões no Brasil. O intuito 

da pesquisa foi de compreender qual a percepção destes(as) profissionais em relação aos efeitos da crise 

em seu trabalho, bem-estar e modo de agir cotidianamente.

notA metodológicA

A coleta dos dados foi realizada a partir da aplicação de um survey online2, realizado entre os dias 15 

de setembro de 2020 e 15 de outubro de 2020. Os resultados são frutos de uma amostra coletada por 

conveniência (não probabilística), que se delimita a partir de respostas voluntárias ao questionário3. Esse 

tipo de amostragem é comumente utilizado por estudos exploratórios, principalmente no campo de 

estudos organizacionais, (BRYMAN, 2016) e não nos permite fazer generalizações para todo o universo 

de profissionais. 

Optamos por este método dadas as dificuldades impostas pela pandemia. O contexto de urgência permite 

uma maior aceitabilidade do uso da amostra por conveniência (BRYMAN, 2016), pois preenche uma lacuna 

de falta de informações sintéticas e descritivas sobre a realidade desses(as) profissionais na linha de frente. 

A crise de COVID-19 demanda diagnósticos emergenciais e respostas rápidas. Dessa forma, a estatística 

realizada nos resultados ora apresentados é puramente descritiva, uma vez que só pode ser vista 

como uma espécie de balanço sobre a população “entrevistada” (isto é, 612 respostas válidas dos(as) 

profissionais respondentes)4. É exclusivamente sobre a percepção dessas pessoas que se pode afirmar 

algo. A falta de inferência estatística, portanto, não invalida os dados, apenas circunscreve a análise a um 

universo específico (n = 612).

O presente esforço corresponde à terceira fase da pesquisa “A pandemia de COVID-19 e os(as) profissionais 

da Assistência Social”5. A continuidade da investigação iniciada em abril deste ano se fez necessária na 

medida em que o cenário nacional da pandemia do COVID-19 permanece crítico.

2  O “survey” corresponde a um método de coleta de dados e se delimita a partir da construção de um roteiro estruturado de perguntas 
elaboradas e ordenadas a partir da pergunta de pesquisa (research question) delimitada pelos(as) pesquisadores(as). 

3	 	Para	ampla	divulgação	do	questionário,	o	link	de	acesso	à	web	page	foi	difundido	em	redes	sociais	de	profissionais	de	saúde	de	todo	o	país	
(WhatsApp, Facebook, Twitter etc.). Inclusive, antigos contatos estabelecidos na primeira e segunda fase da pesquisa foram retomados. 

4  Foram recebidas 660 respostas iniciais, das quais 48 foram duplicadas (e por isso foram retiradas da presente análise).

5  Para mais detalhes sobre, conferir as notas técnicas das rodadas anteriores em: https://neburocracia.wordpress.com/publicacoes/ 
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A terceira rodada da pesquisa sofreu algumas adaptações. Adicionou-se uma lente de gênero com novas 

perguntas para compreender melhor os impactos da COVID-19 na vida de mulheres, populações LGBT e 

outras identidades não binárias. Além disso, acrescentaram-se algumas questões relativas à opinião sobre 

a reabertura. O desenho do questionário foi revisado e aprimorado. No total, o instrumento de coleta 

contém 53 perguntas de distintas naturezas (abertas, binárias, múltipla escolha, etc.). O questionário foi 

revisado e testado por pares, especialistas e profissionais voluntários(as). 

A amostra de 612 respondentes diz respeito a profissionais da assistência social que atuam em todas as Unidades 

da Federação (UF). Em termos gerais, segundo dados do Conselho Nacional de Assistência Social, extraídos 

do CadSUAS (2019), atuam no Brasil hoje 398 mil trabalhadores(as) na área. Destes(as), 108 mil atuam nos 

CRAS, 2,7 mil nos CREAS, mais de 30 mil nos Centros-Dia, 52 mil nas secretarias municipais (Gestão), 3 mil nas 

secretarias estaduais, 105 mil nas unidades de acolhimento e 8,5 mil nos centros de convivência. Assim, atesta-

se para a diversidade de trabalhadores(as) e equipamentos que compõem a Política Nacional de Assistência 

Social. Ademais, os dados de perfil destes(as) profissionais - em termos de gênero, raça, escolaridade, local de 

atuação etc. - não são facilmente acessados, sendo dispersos em bases de dados distintas (o que dificulta sua 

sistematização e coerência). O último levantamento do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), de 2005, 

aponta que 90% dos(as) assistentes sociais são mulheres6. Assim, atestamos a dificuldade de calibrar nossa 

amostra com base em dados populacionais atualizados e disponíveis.

As análises presentes neste relatório são, portanto, referentes à estatística descritiva do universo de 

respondentes. Em concomitância, no que tange às informações qualitativas coletadas (oriundas das 

perguntas abertas), foram realizados procedimentos de categorização a fim de encontrar possíveis 

padrões e tendências.

pAnorAmA gerAl: o que os dAdos nos dizem?
 
Perfil dos(as) resPondentes

De partida, apresentamos o perfil dos(as) respondentes. As tabelas 01 e 02 abaixo nos oferecem um 

panorama das características dos(as) respondentes, com os dados separados pelas diferentes profissões 

dos(as) trabalhadores(as) da Assistência Social, segmentados em assistentes sociais, psicólogos(as), 

orientador(as)/educador(as) sociais, profissionais de gestão e a categoria outras	 profissões, que abarca 

sociólogos(as), pedagogos(as), profissionais da limpeza, cozinheiros(as), terapeutas ocupacionais, entre 

outros. A primeira tabela distribui os(as) respondentes das diferentes profissões com relação à sua 

identidade de gênero, raça, região e faixa etária; a segunda, específica do serviço prestado por cada tipo 

de profissional, os(as) distribui de acordo com seu vínculo trabalhista, a classificação do serviço em que 

trabalham (entre alta e baixa complexidade), o tempo de atuação na área e a responsabilidade pela gestão 

do serviço (se é gerido pelo governo ou por associação da sociedade civil).

Com relação à divisão entre as profissões, observa-se que os(as) assistentes sociais foram a maioria dos(as) 

respondentes (50%), com psicólogos(as) (19%), orientadores(as)/educadores(as) sociais (10%) e profissionais 

de gestão representando (7%), e outras profissões (14%). Relativamente ao gênero dos(as) profissionais, 

observou-se ampla predominância das respondentes mulheres cisgênero em todas as profissões, 

particularmente entre assistentes sociais (83%); o percentual de respondentes identificados como homens 

6	 	O	dado	se	refere	apenas	à	profissão	de	assistentes	sociais,	mas	a	presente	pesquisa	abrange	outras	profissões	da	Assistência	Social.
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cisgênero apresentou variação considerável principalmente entre orientadores(as)/educadores(as) sociais 

(24%) e assistentes sociais (7%). Os(as) educadores(as)/orientadores(as) sociais foram, também, a profissão 

com maior registro de respondentes identificados como transgêneros, com 9% do total de seus respondentes. 

Ainda com relação à identidade de gênero, cabe mencionar que as respostas desviantes das opções fornecidas 

(homem/mulher cisgênero e homem/mulher transgênero, e a opção não binário) foram computadas como 

“preferiu não declarar” (onde figuraram respostas como “Humana”, “Mulher Heterossexual”, “Sexo feminino”, 

dentre outras). No tocante à declaração racial, observa-se uma maioria de respondentes brancos entre os 

assistentes sociais, psicólogos(as) e profissionais de gestão, enquanto que, dentre os(as) orientadores(as)/

educadores(as) sociais e outras	profissões, a maioria dos(as) respondentes se declarou parda, com pessoas 

brancas como segundo maior grupo. A maior disparidade aparece entre os(as) assistentes sociais, com uma 

diferença de 21% entre as pessoas brancas e as pessoas pardas, próxima à diferença entre os psicólogos(as), 

com 20% entre brancos e pardos (os(as) psicólogos(as), ainda, apresentaram a menor proporção de 

respondentes pretos). A maioria dos respondentes é da região Sudeste, seguida pelo Nordeste; a relação se 

inverte apenas entre os(as) psicólogos(as), em que predominaram respostas do Nordeste.

tabela 01 - Perfil dos profissionais

total de respostas

assistente 
social

Psicólogo(a)
orientador(a)/

educador(a) social
Profissional de 

gestão
outras 

profissões
306 118 62 41 85

n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
Gênero
Homem cisgênero 22(7,19) 28(23,73) 15(24,19) 6(14,63) 13(15,29)
Homem transexual 0(0) 1(0,85) 4(6,45) 4(9,76) 0(0)
Mulher cisgênero 255(83,33) 80(67,80) 35(56,45) 29(70,73) 59(69,41)
Mulher transexual 9(2,94) 2(1,69) 2(3,23) 0(0) 4(4,71)
Não binário 12(3,92) 2(1,69) 2(3,23) 1(2,44) 6(7,06)
Preferiu não declarar 8(2,61) 5(4,24) 4(6,45) 1(2,44) 3(3,53)
Cor/raça
Amarela 5(1,63) 1(0,85) 1(1,61) 1(2,44) 1(1,18)
Indígena 2(0,65) 1(0,85) 1(1,61) 0(0) 1(1,18)
Branca 157(51,31) 65(55,08) 17(27,42) 19(46,34) 34(40,00)
Parda 92(30,07) 41(34,75) 29(46,77) 17(41,46) 38(44,71)
Preta 50(16,34) 10(8,47) 14(22,58) 4(9,76) 11(12,94)
Preferiu não declarar 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
região
Centro Oeste 17(5,56) 7(5,93) 1(1,61) 2(4,88) 5(5,88)
Nordeste 87(28,43) 61(51,69) 22(35,48) 10(24,39) 24(28,24)
Norte 10(3,27) 4(3,39) 0(0) 4(9,76) 2(2,35)
Sudeste 161(52,61) 40(33,90) 34(54,84) 25(60,98) 49(57,65)
Sul 31(10,13) 6(5,08) 5(8,06) 0(0) 5(5,88)
faixa etária
18-29 anos 32(10,46) 24(20,34) 12(19,35) 2(4,88) 19(22,35)
30-39 anos 116(37,91) 61(51,69) 27(43,55) 17(41,46) 30(35,29)
40-49 anos 97(31,70) 24(20,34) 16(25,81) 12(29,27) 21(24,71)
50-59 anos 52(16,99) 5(4,24) 6(9,68) 10(24,39) 13(15,29)
Acima de 60 anos 9(2,94) 4(3,39) 1(1,61) 0(0) 2(2,35)
Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	assistência	social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.	Nota:	o	
100%	corresponde	ao	universo	de	respondentes	de	cada	profissão.
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A Tabela 02 abaixo diz respeito à distribuição dos profissionais em relação às características de seu 

serviço. Quanto ao vínculo trabalhista, os(as) assistentes sociais e os(as) psicólogos(as) são profissionais 

predominantemente concursados (52% dos(as) respondentes para ambas as profissões), com regimes 

CLT aparecendo em segundo lugar; inversamente, orientadores(as)/educadores(as) sociais e profissionais 

de gestão, e também as outras	 profissões, aparecem com mais respondentes em regime CLT. Para 

orientadores/educadores sociais, os concursados aparecem em segundo lugar, enquanto que para 

profissionais de gestão, tanto concursados quanto cargos em comissão aparecem com 24%. A classificação 

do serviço dos(as) respondentes foi majoritariamente de proteção básica, com serviços classificados 

como de média complexidade em segundo lugar para todos os(as) profissionais, com exceção dos(as) 

profissionais de gestão, em que a classificação de alta complexidade figurou com 24%, em segundo lugar. 

A vasta maioria dos(as) profissionais atua na área há menos de 10 anos, com a maioria dos psicólogos e 

orientadores/educadores sociais há menos de 5 anos na área. Por fim, a maioria dos(as) respondentes tem 

seu serviço gerido diretamente pelo governo, com os mais altos índices entre os assistentes sociais (75%) 

e psicólogos(as) (80%).

tabela 02 - Perfil do serviço por profissão

total de respostas

assistente 
social

Psicólogo(a)
orientador(a)/

educador(a) social
Profissional de 

gestão
outras 

profissões
306 118 62 41 85

n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
Vínculo trabalhista
CLT 77(25,16) 24(20,34) 37(59,68) 20(48,78) 34(40,00)
Cargo em comissão 24(7,84) 9(7,63) 4(6,45) 10(24,39) 8(9,41)
Concursado 158(51,63) 61(51,69) 13(20,97) 10(24,39) 26(30,59)
Terceirizado 12(3,92) 10(8,47) 0(0) 1(2,44) 5(5,88)
Colaborador 7(2,29) 2(1,69) 2(3,23) 0(0) 6(7,06)
Outro 28(9,15) 11(9,31) 6(9,67) 0(0) 6(7,06)
Classificação do serviço
Proteção básica 152(49,67) 56(47,46) 39(62,90) 23(56,10) 37(43,53)
Média complexidade 74(24,18) 34(28,81) 13(20,97) 5(12,20) 18(21,18)
Alta complexidade 39(12,75) 22(18,64) 9(14,52) 10(24,39) 17(20,00)
Outros 41(13,40) 6(5,08) 1(1,61) 3(7,32) 13(15,29)
tempo de atuação na área
Menos de 5 anos 79(25,82) 56(47,46) 36(58,06) 7(17,07) 43(50,59)
Entre 5 e 10 anos 109(35,62) 43(36,44) 16(25,81) 19(46,34) 20(23,53)
Entre 10 e 15 anos 57(18,63) 14(11,86) 6(9,68) 8(19,51) 13(15,29)
Entre 15 e 20 anos 28(9,15) 2(1,69) 1(1,61) 5(12,20) 6(7,06)
Mais de 20 anos 33(10,78) 3(2,54) 3(4,84) 2(4,88) 3(3,53)
responsabilidade pela gestão
Gerido diretamente 
pelo governo

229(74,84) 94(79,66) 31(50,00) 23(56,10) 53(62,35)

Gerido por organização 
da sociedade civil

50(16,34) 9(7,63) 20(32,26) 17(41,46) 23(27,06)

Outro 27(8,82) 15(12,71) 11(17,74) 1(2,44) 9(10,59)
Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	assistência	social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.	Nota:	o	
100%	corresponde	ao	universo	de	respondentes	de	cada	profissão.
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Realizamos também uma análise interseccional entre raça e gênero, para observar a distribuição de gênero 

entre respondentes negros(as) (pretos(as) e pardos(as) e brancos(as) entre as profissões. No Gráfico 01 

abaixo, observamos que há mais respondentes homens negros do que brancos em todas as profissões, 

especialmente entre os orientadores/educadores sociais (23% são homens negros, enquanto apenas 6% 

são homens brancos). O grupo dos(as) orientadores(as)/educadores(as) sociais é também aquele em que 

se observa maior disparidade entre mulheres negras e brancas, sendo 42% dos(as) respondentes mulheres 

negras e 21% mulheres brancas. Entre assistentes sociais e psicólogas, porém, a relação se inverte, e temos 

mais respondentes brancas do que negras, especialmente entre as psicólogas (43% brancas e 27% negras).

Gráfico 01 - Composição interseccional de gênero e raça - por profissão (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.	

medo e sensAção de prepAro

Analisamos inicialmente o medo da contaminação e a sensação de preparo para o enfrentamento à crise 

dos(as) profissionais da Assistência Social. Com relação ao medo, 86,6% dos(as) respondentes afirmam 

sentir medo do COVID-19, com destaque para a região Centro-Oeste, onde esse percentual é de 100%. 

Nas demais regiões, os percentuais variam: o Nordeste apresenta parcela de 80,9%, abaixo de Norte 

(90%), Sudeste (88%) e Sul (91,5%). 

O Gráfico 02 oferece o panorama do sentimento de medo de contaminação segmentado por profissão 

da Assistência Social, onde é possível observar que, apesar de alto em todas elas, os(as) profissionais de 

gestão (92,7%) apresentaram percentual mais alto que os(as) demais profissionais.
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Gráfico 02 - Medo do coronavírus - por profissão (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.

Quando se trata da sensação de preparo, 71,4% não se sentem preparados(as) para lidar com a crise do 

COVID-19, abaixo dos 74% observado na segunda rodada, realizada no mês de julho, mas ainda alto se 

considerarmos o atual contexto de prolongamento da crise. Com relação à distribuição regional, é possível notar 

que os(as) profissionais da região Sul (89,4%) mostraram em maior percentual uma sensação de despreparo, 

enquanto no outro extremo temos o Nordeste, em que 61,3% dos(as) profissionais se dizem despreparados(a). 

Nas demais regiões, esse percentual varia: Centro-Oeste (68,8%), Norte (70%) e Sudeste (75,7%). 

Ainda, o Gráfico 03 segue a segmentação das informações por profissão, com uma variação considerável, 

principalmente na comparação entre profissionais de gestão - em que 61% se diz despreparado(a) - e 

orientador(a)/educador(a) social - onde o percentual sobe para 74,2%. Ainda, respondentes(as) de “outras 

profissões” (76,2%) são aqueles(as) que se dizem menos preparados(as) comparativamente.

Gráfico 03 - Percepção sobre a sensação de preparo - por profissão (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.
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Quando indagamos aos(às) respondentes sobre o que contribui para que se sintam assim, dentre aqueles 

que se dizem despreparados(as) (n = 437), as principais razões se concentram na (i) falta de suporte 

e estrutura (48,7%) - especialmente a falta de ação dos governos, de recursos para o trabalho, de 

treinamento e capacitações e de protocolos ou orientações; (ii) falta de informações sobre o vírus (19,5%), 

representada pela ausência de tratamento ou vacina e pela falta de conhecimento científico específico; 

(iii) medo e insegurança (17,2%), principalmente pela exposição trazida pelo trabalho presencial, o medo 

de contaminar familiares/amigos e o fato de alguns serem do grupo de risco; (iv) o descumprimento 

de orientações de especialistas pela população (11%), potencialmente relacionado à (v) circulação de 

informações contraditórias ou incertas (3,7%). Ainda, identificamos relatos relacionados à incerteza sobre 

o futuro e a situação política do país.

Dentre os(as) profissionais que se dizem preparados(as) para lidar com a pandemia, os motivos se 

distribuem em (i) adoção de práticas de cuidado e prevenção (25,1%), o que inclui a prática do isolamento 

social facilitada, também, pelo regime de teletrabalho; (ii) acesso à informação (20,6%); (iii) suporte para 

o trabalho (14,3%), conduzido pela ação de governos e pela disponibilidade de formação, treinamentos, 

capacitações e protocolos de orientação; (iv) avanço no conhecimento científico sobre o vírus (9,7%), 

que possibilitou o processo de desenvolvimento de tratamentos e vacinas; (v) boas condições de saúde 

(7,4%), que contempla, também, o desenvolvimento de anticorpos por conta de contaminação prévia por 

coronavírus; e, ainda, (vi) fé (6,3%).

Condições de trabalHo e suPorte ao(à) 
trabalHador(a)

Ao longo dos últimos oito meses, a pandemia de COVID-19 se expandiu e se intensificou de forma 

acelerada, expondo complexidades e vulnerabilidades da nossa sociedade em diversos âmbitos. 

Diretamente envolvidos(as) no enfrentamento à crise, os(as) profissionais da assistência social não estão 

tendo suporte e condições de trabalho adequadas para a realização do trabalho, como mostraram a 

primeira e segunda rodadas desta pesquisa, realizadas em abril e julho deste ano. Dando continuidade 

ao diagnóstico, a atual rodada deste estudo mostrou que 39,4% ainda não receberam os equipamentos 

necessários para se proteger do covid-19, sendo que na região Sul, por exemplo, esse número chega a 

48,9%, um pouco acima do Centro-Oeste (43,8%) e Sudeste (42,1%). Abaixo das demais, mas ainda com 

alto percentual, a parcela de profissionais que não receberam EPI nas regiões Norte e Nordeste chegou a 

35% e 33,3%, respectivamente. 

Com relação às profissões da área, é possível observar no Gráfico 04 que, enquanto 68,3% dos(as) 

profissionais de gestão dizem ter recebido EPI, esse percentual cai para 54,8% entre orientadores(as)/

educadores(as) sociais. 
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Gráfico 04 - fornecimento de ePis - por profissão (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.

Ainda, 77,7% dos(as) profissionais afirmaram não ter recebido treinamento para lidar com a crise e, 

novamente, a distribuição regional apresenta variação considerável. Enquanto nas regiões Nordeste e 

Sudeste esse valor é de 71,6% e 79%, respectivamente, no Centro-Oeste (84,4%) e Sul (85,1%) o percentual 

passa dos 80%, sendo que no Norte chega a 95%. De forma similar, a distribuição entre as profissões 

também é discrepante, em que a diferença de percentual entre assistentes sociais e profissionais de 

gestão que não receberam treinamento (81,7% e 65,9%, respectivamente) é superior a 15%, como aponta 

o Gráfico 05.

Gráfico 05 - treinamento - por profissão (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.
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O questionário contemplou também a informação sobre o recebimento de materiais de testagem por parte 

dos(as) profissionais da Assistência Social. De acordo com os(as) respondentes, 63,8% não receberam testagem 

em nenhum momento, 30,1% receberam uma ou poucas vezes e 6,1% receberam de forma contínua durante 

a crise. Quando separamos por regiões, o Gráfico 06 indica que as regiões Centro-Oeste e Sul estão defasadas 

nesse aspecto, enquanto Nordeste e Sudeste, especialmente, apresentam melhores indicadores.

Gráfico 06 - testagem - por região (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.

Com relação aos segmentos de profissionais, o Gráfico 07 mostra que, assim como nos outros quesitos 

das condições de trabalho expostos anteriormente, orientadores(as)/educadores(as) sociais estão 

representados em maior percentual entre os(as) não receberam testagem em nenhum momento e em 

menor percentual entre aqueles(as) que receberam de forma contínua durante a crise. Em compensação, 

um percentual mais baixo é encontrado entre psicólogos(as) que não receberam testagem em nenhum 

momento e, no outro extremo, uma parcela mais alta pode ser observada entre profissionais de gestão 

que receberam de forma contínua.
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Gráfico 07 - testagem - por profissão (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.

Para além das condições materiais de trabalho, buscamos compreender também o suporte direto oferecido 

pela chefia e pelos(as) superiores(as) dos(as) respondentes. Nessa linha, as respostas indicaram que apenas 

55,8% deles(as) receberam orientações da chefia, com destaque para assistentes sociais, em que, conforme 

aponta o Gráfico 08, esse percentual chega apenas a 48,4%, enquanto entre profissionais de gestão o valor 

alcança os 82,9%, em consonância com os dados relacionados às condições materiais de trabalho. 

Do ponto de vista do suporte dos(as) superiores(as), o percentual de sinalizações positivas não passa dos 

47,3%, ainda inferior ao observado nas orientações da chefia. O Gráfico 08 mostra um padrão semelhante 

quando distribuímos as informações por profissão, onde profissionais de gestão se posicionam com maior 

parcela de respondentes que dizem ter recebido suporte dos(as) superiores(as), enquanto assistentes 

sociais estão no polo oposto. 

Gráfico 08 -  Percepção positiva sobre orientações da chefia e suporte dos superiores - 
por profissão (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.	Nota:	o	100%	
corresponde	ao	universo	de	respondentes	de	cada	profissão	e	as	porcentagens	expressas	no	gráfico	dizem	respeito	às	percepções	positivas	(Sim	=	1).
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Igualmente importante é o efeito da ação das três esferas de governo no trabalho desses(as) profissionais da 

Assistência Social. Para isso, buscamos captar a percepção dos(as) respondentes com relação a esse aspecto, 

e a análise das respostas aponta que conforme se afasta do nível municipal, a sensação positiva de suporte é 

menor entre os(as) trabalhadores(as). O Gráfico 09 ilustra esse cenário, em que no nível municipal, 49,3% dos(as) 

profissionais dizem sentir suporte do governo, enquanto no nível federal esse percentual cai para apenas 19,6%.

Gráfico 09 - Percepção sobre suporte dos três níveis de governo (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.

A Tabela 03 ilustra, ainda, a distribuição da percepção positiva sobre suporte dos governos por profissão, 

em que chama atenção o baixo percentual observado entre assistentes sociais nas três esferas de 

governo, diferente do que vimos entre profissionais de gestão, onde os percentuais de percepção positiva, 

especialmente no nível municipal (70,7%), são bem superiores. 

tabela 03 - Percepção positiva sobre o suporte dos governos - por profissão (%)

Governo Municipal Governo estadual Governo federal

assistente social 43,5% 37,9% 15,4%

Psicólogo(a) 52,5% 48,3% 13,6%

orientador(a)/educador(a) social 50,0% 43,5% 30,6%

Profissional de gestão 70,7% 48,8% 34,1%

outras profissões 54,8% 46,4% 28,6%

Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	
2020.	Nota:	o	100%	corresponde	ao	universo	de	respondentes	de	cada	profissão	e	as	porcentagens	expressas	na	tabela	dizem	respeito	às	
percepções	positivas	(Sim	=	1).

De forma análoga, a Tabela 04 mostra os percentuais distribuídos regionalmente. Nesse caso, um fato 

que chama a atenção é que, nos casos de Norte e Centro-Oeste, os percentuais de profissionais que 

sentem suporte dos respectivos governos estaduais é superior à parcela que se sente apoiada pelos 

governos municipais, fugindo do padrão encontrado na média, em que governos municipais têm apoio de 

percentual maior do que governos estaduais e federais. 
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tabela 04 - Percepção positiva sobre o suporte dos governos - por região (%)

Governo Municipal Governo estadual Governo federal

Centro-oeste 50,0% 37,0% 34,4%

nordeste 64,2% 61,8% 28,4%

norte 30,0% 55,0% 30,0%

sudeste 41,7% 29,4% 13,6%

sul 42,6% 25,5% 8,5%

Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.	Nota:	o	
100%	corresponde	ao	universo	de	respondentes	de	cada	região	e	as	porcentagens	expressas	na	tabela	dizem	respeito	às	percepções	positivas	(Sim	=	1).

Em um contexto de crise, em que os problemas são complexos e os desafios são múltiplos, o enfrentamento 

aos obstáculos e a superação desses desafios devem ser feitos de forma integrada. Para tanto, a atual 

pesquisa dedicou esforços à compreensão sobre a articulação dos(as) profissionais da Assistência Social 

com outros serviços, e as respostas indicam que a maioria (67,9%) dos(as) trabalhadores(as) tem se 

articulado com outros serviços durante a pandemia, como mostra o Gráfico 10.

Gráfico 10 -  Panorama geral da articulação dos(as) profissionais da assistência social com 
outros serviços durante a crise (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.

Dentre estes serviços, o Gráfico 11 mostra que a Atenção Básica da Saúde, os CRAS e CREAS e a Atenção 

Especializada da Saúde são aqueles com os quais os(as) profissionais da Assistência Social mais têm se 

articulado. 
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Gráfico 11 - setores com os quais os profissionais da assistência social se articulam (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	assistência	social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.	Notas:	
(i)	o	100%	corresponde	ao	total	de	respondentes	que	estão	se	articulando	(n	=	415)	e	as	porcentagens	expressas	no	gráfico	dizem	respeito	às	
menções	positivas	a	determinada	categoria	(Sim	=	1);	(ii)	as	respostas	indicam	apenas	o	setor	com	que	cada	respondente	mais	se	articula.

Ainda, 42% afirmam ter se articulado com projetos, ONGs, instituições privadas ou fundações durante a crise.

dinâmicAs de trAbAlho e interAção com os cidAdãos  

A realidade da pandemia tem imposto novos desafios e restrições ao trabalho dos(as) profissionais da 

Assistência Social. Nesse sentido, buscamos explorar como esse contexto alterou os procedimentos de 

trabalho dos(as) profissionais e a sua interação com os cidadãos atendidos pelos serviços de Assistência 

Social, numa tentativa de entender as novas dinâmicas envolvidas na implementação das políticas públicas 

em meio à crise de COVID-19 (LIPSKY, 2019[1980]; DUNLOP, 2020). 

Sobre o primeiro ponto, 93% dos(as) respondentes afirmaram que seus procedimentos de trabalho foram 

modificados devido à pandemia.  Dentre as mudanças sofridas na rotina, os(as) profissionais apontaram 

principalmente a necessidade de distanciamento (33%), a adoção do trabalho remoto (30%),  a 

elaboração de novos procedimentos e formas de atendimento (14%), e a redução 

do horário e da quantidade de atendimentos presenciais e visitas 

domiciliares (12%).

Já sobre o segundo ponto, 94% dos(as) respondentes 

afirmaram que a relação com o(a) cidadão(ã) mudou por 

conta da crise. Novamente, a questão do distanciamento 

e a falta de contato físico com o(a) cidadão(ã) (53%) 

foram as principais razões para a mudança percebida 

na interação com a população. Além disso, os(as) 

“Muitas pessoas chegam 
fragilizadas, precisando não 
somente de orientação, mas 

também de empatia, onde 
muitas vezes um aperto de mão 

significa muito. No quadro atual 
não podemos fazer isso.”

16

a Pandemia de Covid-19  
e os(as) Profissionais da assistênCia soCial no Brasil



3ª Fase

profissionais também apontaram que a relação com 

o(a) cidadão(ã) se tornou mais fria e distante (12%), e 

que houve mudanças nas dinâmicas de trabalho (14%) e 

no formato e fluxo de atendimento (12%), especialmente 

a adoção do teletrabalho e do teleatendimento (11%). O 

medo do contato e de se contaminar (8%), e a mudança nas 

relações e no convívio com familiares, amigos e colegas de 

trabalho (8%) também foram pontos importantes levantados. 

Como parte fundamental na análise do trabalho dos(as) 

profissionais da Assistência Social, perguntamos também quem 

eram os(as) cidadãos(ãs) atendidos pela categoria, numa tentativa de traçar o perfil do 

público-alvo desses serviços. O Gráfico 12 sugere que os(as) profissionais trabalham majoritariamente com 

crianças e adolescentes (62%), seguidos por famílias (54%), idosos(as) (48%), e mulheres e homens adultos 

(42% e 38%, respectivamente). Além deles, mulheres vítimas de violência (29%), crianças e adolescentes 

em conflito com a lei (24%) e população em situação de rua (24%) também são grupos atendidos com 

frequência pelos serviços de Assistência Social, conforme relatado pelos(as) próprios(as) respondentes.     

Gráfico 12 - Grupos sociais atendidos pelos(as) profissionais da assistência social (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	assistência	social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	
2020.	Nota:	o	100%	corresponde	ao	universo	de	respondentes	de	cada	categoria	e	as	porcentagens	expressas	na	tabela	dizem	respeito	às	
percepções	positivas	(Sim	=	1).

sAúde mentAl 

As mudanças e pressões decorrentes da crise de COVID-19 têm afetado também a saúde mental dos(as) 

profissionais da Assistência social, o que é representado pelo fato de que 78% dos(as) respondentes 

afirmaram que sua saúde mental tem sido afetada pela crise, um aumento de 4% em relação à rodada 

anterior da pesquisa. Analisando essa distribuição por região, temos: Norte (80%), Nordeste (74%), 

Centro-Oeste (78%), Sudeste (80%), e Sul (85%).

Quando observamos esse dado entre as profissões, o Gráfico 13 aponta que a maior parte dos(as) 

profissionais de todas as categorias percebeu impacto na saúde mental durante a pandemia. No entanto, 

“Muitos usuários acessam 
o serviço sem máscara, ou 
usando de forma errada 
e se incomodam quando 
solicitados que usem, ou 
arrumem a mesma.”
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psicólogos(as) e assistentes sociais declararam proporcionalmente ter sido mais afetados dentre os(as) 

demais profissionais (81%, ambos). 

Gráfico 13 - Percepção sobre impactos na saúde mental - por profissão (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.	

Apesar desse dado, que demonstra a crítica condição de trabalho dos(as) profissionais da Assistência 

Social, apenas 20% dos(as) respondentes disseram ter recebido algum apoio para cuidar da saúde mental. 

Tal percentual apresenta um aumento de 9% em relação à rodada anterior, mas continua bastante baixo. 

Dentre os(as) que receberam algum apoio, observamos que os(as) profissionais das regiões Centro-Oeste 

(28%), Nordeste (22%) e Sudeste (20%) foram os(as) mais amparados(as) nesse quesito, em contrapartida 

às regiões Norte (10%) e Sul (13%), que receberam menor assistência. 

O Gráfico 14 ainda indica as disparidades entre as categorias, revelando que orientadores(as)/

educadores(as) sociais, e assistentes sociais são os(as) que receberam menos apoio à saúde mental 

durante a pandemia (13% e 17%, respectivamente). 

Gráfico 14 - Percepção sobre apoio à saúde mental - por profissão (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.
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Perguntamos também que tipo de apoio os(as) profissionais têm recebido para cuidar da sua saúde mental. 

Dentre os(as) que especificaram ter recebido algum tipo de apoio institucional, o principal suporte foi 

oferta de atendimento psicológico (48%). Os(as) respondentes também declararam, em menor escala, a 

oferta de capacitação e informação (13%), apoio direto da 

chefia e dos(as) colegas de trabalho (6%) e participação 

em grupos de apoio (6%).

Para explorar ainda mais o aspecto emocional dos(as) 

entrevistados(as) durante a pandemia, perguntamos 

quais emoções eles(as) sentiram na interação com 

os(as) cidadãos(ãs), e cada respondente poderia 

escolher mais de uma opção. O Gráfico 15 mostra 

que os(as) profissionais da Assistência Social 

sentiram principalmente medo e empatia pelos(as) 

cidadãos(ãs), quase na mesma proporção (57% e 56%, 

respectivamente). Outra emoção predominante foi 

afeto e carinho (33%), seguidos em menor escala por 

distanciamento e frieza (24%), e desconfiança (23%).    

Gráfico 15 -  sentimentos dos(as) profissionais  da assistência social na interação com 
os(as) cidadãos(ãs) (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	
2020.	Nota:	o	100%	corresponde	ao	universo	de	respondentes	de	cada	categoria	e	as	porcentagens	expressas	na	tabela	dizem	respeito	às	
percepções	positivas	(Sim	=	1).

A pesquisa incluía também uma pergunta sobre quais situações provocaram essas emoções na interação 

com os(as) cidadãos(ãs), e mais uma vez cada respondente poderia escolher mais de uma opção. O 

risco à saúde (64%) e o risco à saúde de seus familiares (54%) foram os dois maiores motivos para as 

emoções listadas. Além deles, também tiveram importância significativa o distanciamento social (46%) e 

o isolamento social (41%), seguidos de interrupção dos atendimentos presenciais (28%), falta de contato 

físico (27%) e falta de EPI (25%). Tais resultados se ligam, primordialmente, às emoções negativas.

Quanto às emoções pessoais dos(as) profissionais da Assistência Social, o Gráfico 16 apresenta o percentual 

de respostas a cada uma das emoções listadas, e, mais uma vez, os(as) profissionais podiam escolher mais 

“No início atendia do portão 
da unidade, tento garantir o 

distanciamento e exijo o uso de 
máscaras, mas a população 
vai assim mesmo procurar o 
atendimento, isto é, sem os 

devidos cuidados. Tenho que 
ter máscaras sobrando para 

fornecer sempre.”
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de uma emoção. As emoções predominantes são negativas, e os(as) respondentes sentiram, em larga 

escala, medo, estresse, cansaço e tristeza. No entanto, emoções positivas também estão presentes, como 

esperança e empatia, apesar de que afeto e carinho foram sentidos em menor escala.

Gráfico 16 - emoções pessoais dos(das) profissionais da assistência social (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	
2020.	Nota:	o	100%	corresponde	ao	universo	de	respondentes	de	cada	categoria	e	as	porcentagens	expressas	na	tabela	dizem	respeito	às	
percepções	positivas	(Sim	=	1).

Quando perguntamos quais situações provocaram os sentimentos pessoais listados no gráfico acima, 

foram apontados como motivos, especialmente, a possibilidade de infectar colegas (62%), o aumento 

da disseminação do vírus (60%), a possibilidade de se infectar (59%), as incertezas (57%). Além deles, a 

exaustão psicológica (51%), a falta de ação dos governos (47%), e a sobrecarga (42%) também tiveram 

peso significativo no desencadeamento das emoções pessoais dos(as) respondentes.

Considerando a nova rotina e problemas enfrentados pelos(as) profissionais da Assistência Social 

durante a pandemia, incluímos uma pergunta referente a quais estratégias eles(as) têm adotado para se 

sentirem motivados(as) ou seguros(as). Como resposta, os(as) entrevistados apontaram que procuram, 

principalmente, estar perto da família (59%), manter o isolamento social (54%) e exercer humor e empatia 

com os(as) colegas (51%). Outras estratégias incluem solidariedade (45%) e compra de EPIs (43%). Por 

outro lado, 13% dos(as) profissionais afirmaram não se sentir seguros(as) ou motivados(as). 

“Um usuário do serviço falou que iria espirrar 
e cuspir em minha “cara” durante a entrega do 
café da manhã oferecido a eles aqui em nosso 

equipamento apenas porque eu estava com 
um protetor facial e pedi para ele colocar a 

máscara.”
20

a Pandemia de Covid-19  
e os(as) Profissionais da assistênCia soCial no Brasil



3ª Fase

Por fim, perguntamos sobre outro fator 

importante para analisarmos a saúde mental 

e o aspecto emocional dos(as) profissionais 

da Assistência Social: a ocorrência do assédio 

moral no trabalho. Apesar da maior parte dos(as) 

respondentes afirmar que não sofreram assédio 

(74%), é necessário olhar para os 26% que afirmaram 

terem sofrido assédio durante a pandemia, percentual 

que apresentou um aumento de 5% em comparação 

com a rodada anterior. Dentre as respostas positivas 

para esta questão, 12% indicaram que o assédio 

começou com a pandemia, e para outros 7%, o assédio 

aumentou com a pandemia (crescimento de 3% em 

ambos os casos, em comparação com a rodada anterior).  

Gráfico 16 -  ocorrência de assédio moral aos profissionais da assistência social durante a 
pandemia (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.	

Em referência às profissões, psicólogos(as), profissionais da gestão e assistentes sociais foram os(as) 

que mais perceberam o aumento do assédio moral no contexto da pandemia (14%, 12% e 12%, 

respectivamente). Além disso, profissionais da gestão e assistentes sociais foram os(as) que mais indicaram 

que a ocorrência do assédio moral se iniciou com a pandemia (7% e 9%). Por região, o Sul foi o que mais 

percebeu o aumento do assédio moral devido à pandemia (21%), e também foi ele que mais indicou a 

ocorrência do assédio se iniciou com a pandemia (13%), junto com Norte (10%) e Sudeste (8%).

reAberturA e expectAtivAs futurAs

A partir do segundo semestre, medidas de reabertura se estenderam em diversos municípios do país. 

Portanto, decidimos perguntar sobre a percepção dos(as) profissionais quanto a esse processo: 45% 

dos(as) respondentes afirmaram ser a favor de uma reabertura apenas de serviços essenciais e com o uso 

“Devido à pandemia a chefia 
chamou os funcionários e 
informou que o equipamento iria 
funcionar sábado, domingo e 
feriados e que nós teríamos que 
trabalhar nesses dias. Se não 
aceitássemos, seríamos punidos 
com demissão ou mandados pra 
outro equipamento.”
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de máscara de proteção; já 38% afirmaram ser contrários à reabertura e apenas 16% são favoráveis a uma 

reabertura total com uso de máscaras de proteção. 

O Gráfico 17 sintetiza os resultados encontrados de acordo com as profissões. Orientadores(as)/

educadores(as) sociais são a categoria que mais se posicionou contra a reabertura durante a pandemia, 

enquanto assistentes sociais, psicólogos e profissionais da gestão se apresentaram como favoráveis à 

reabertura apenas de serviços essenciais com uso de máscara. Por região, os(as) profissionais de Sul e 

Sudeste são os(as) que mais se posicionaram contra a reabertura, enquanto o Nordeste foi onde mais se 

posicionaram a favor da reabertura apenas de serviços essenciais e com uso de máscara. 

Gráfico 17 -  Percepções dos(as) profissionais da assistência social sobre reabertura - por 
profissão (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.	
Nota:	o	100%	corresponde	ao	universo	de	respondentes	de	cada	profissão.

Perguntamos também sobre como os(as) profissionais imaginam que será o seu trabalho nos próximos 

meses. A maioria dos(as) respondentes indicou que possuem expectativas negativas sobre o futuro (85%), 

relacionadas principalmente: ao caráter desgastante e 

estressante do trabalho na pandemia; 

às incertezas, inseguranças, medos e 

tensões causadas pelo coronavírus; 

e à perspectiva de reorganização, 

complexidade e desafio do novo 

contexto. Por outro lado, 42% 

apresentaram uma perspectiva 

neutra, baseada, especialmente, 

na crença de que serão 

“Ainda mais intenso e complexo, diante 
do crescimento da demanda que já vem 

aumentando durante a pandemia, seja pelo 
agravamento das violências intrafamiliares 

durante o isolamento social, seja pelo 
aumento do desamparo e da vulnerabilidade 

social da população, diante dos atuais 
desmontes às políticas públicas.”22
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mantidos a adoção de EPIs e de regime adaptado; e que haverá, também, a manutenção do regime atual 

com um retorno lento. Por fim, apenas 9% dos(as) respondentes afirmaram ter uma expectativa positiva 

sobre o trabalho nos próximos meses. Como justificativa, disseram que há prontidão para realização do 

trabalho na pandemia, que o pior já passou e que as coisas agora tendem a melhorar.

desiguAldAdes nA linhA de frente

A pandemia de COVID-19 é um fenômeno global, no entanto, com experiências distintas nos diversos 

contextos territoriais, econômicos, políticos, culturais e sociais do mundo (MENDENHALL, 2020). Tais 

dinâmicas se tornam ainda mais evidentes em um país como o Brasil, de dimensões continentais, com 

duráveis e estruturais desigualdades históricas que separam regiões, municípios, bairros e grupos sociais 

(PIRES et al., 2020). O Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo (ONU, 2019), panorama que nos leva 

a argumentar que os múltiplos contextos (sociais, econômicos, geográficos, identitários, etc)* importam 

para compreender a natureza dos efeitos (de curto, médio e longo prazo) da pandemia na sociedade 

brasileira. A filósofa Judith Butler, em princípios da pandemia, alertava que o “vírus não discrimina”, 

mas o racismo, sexismo, xenofobia e dinâmicas do capitalismo produzem efeitos distintos nos diversos 

territórios, e principalmente, entre grupos sociais (BUTLER, 2020).

Estudos publicados pelo Observatório de Desigualdades da Fundação João Pinheiro (FJP), Instituto de 

Pesquisa em Economia Aplicada (IPEA), a Rede de Pesquisa Solidária e o Observatório Covid-19 Fiocruz 

chamam atenção para as distintas taxas de contaminação e óbitos entre pessoas a depender da raça/

cor, de onde moram, do nível de escolaridade e da renda que possuem. Assim, embora a situação seja 

crítica em termos gerais, certos mecanismos de desigualdades são reproduzidos e configuram cenários 

diferentes de contaminação e outros efeitos. Neste sentido, os resultados ora discutidos nos permitem 

traçar um panorama comparativo entre profissões para observar, de maneira sintética, disparidades entre 

os resultados ora apresentados.

Conforme exposto ao longo do relatório, há uma certa desigualdade entre as percepções captadas pela 

presente pesquisa. Isso se mostra mais evidente quando comparamos as respostas de assistentes sociais, 

orientadores(as)/educadores(as) sociais e gestores(as). Enquanto as primeiras possuem índices piores nos 

indicadores analisados, as últimas declararam um cenário menos crítico. Tal dinâmica pode estar ligada 

“Desafiador  e cansativo. Tenho me sentido imensamente 
cansada fisicamente e esgotada mentalmente. Diante de 
tanta energia e demanda depositada nos últimos meses, 
vinculada a falta de informações e especulações sobre 

procedimentos, ausência de supervisão técnica, morosidade 
nas publicações de portarias e notas técnicas por SMADS, 

sinto na pele a precarização e sucateamento do SUAS, 
vinculado a um despreparo do Estado frente a uma 

pandemia. (...)”
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a hierarquia das profissões dentro dos diversos serviços da Assistência Social. Assim, os(as) profissionais 

mais próximos dos(as) usuários(as) aparecem aqui como os(as) mais vulneráveis à crise. Além disso, estes 

mecanismos de desigualdades são percebidos, muitas vezes, na diferença salarial entre estes(as) profissionais.

Outra dinâmica que merece ser destacada diz respeito ao perfil e a representatividade sócio-demográfica 

dos(as) profissionais da Assistência Social. Como mencionamos na nota metodológica, o último 

levantamento do CFESS indicou que 90% das trabalhadoras da área são mulheres, e a maioria se auto 

declarava enquanto branca (cerca de 70%) - com diferenças entre as regiões, sendo que no Nordeste e 

Norte as mulheres negras representam um percentual maior. Assim, a identidade de gênero cumpre 

um papel central, pois profissões, ligadas ao cuidado, são ainda mais demandadas 

durante emergências sanitárias e, inclusive, a crise da COVID-19 

(ONU MULHERES, 2020; WENHAM et al, 2020). 

Assim, podemos argumentar que estas 

profissões representam uma extensão da 

atividade doméstica na esfera do trabalho 

produtivo (HIRATA, 2016).

Nos relatos das respondentes, identificamos 

que a dupla (muitas vezes, tripla) jornada 

de trabalho das profissionais se complexifica 

durante a pandemia, dado o fechamento de 

escolas e creches e, portanto, há sobrecarga 

doméstica e dificuldades de conciliar tais 

tarefas com o aumento da demanda no trabalho 

(ONU MULHERES, 2020; BEAMAN et al., 2020). A 

imposição do home office também dificulta essa 

conciliação e transforma a esfera doméstica em 

lócus de trabalho produtivo e reprodutivo.

O racismo (OLIVEIRA et al., 2020) e o sexismo expõem 

de forma desproporcional essas trabalhadoras à 

pandemia. Os dados coletados pela amostra, por 

exemplo, ilustram que é preciso estar atento aos efeitos 

da pandemia nas condições de vida e trabalho das 

mulheres profissionais da Assistência Social. No entanto, 

“mulheres” também não é uma categoria homogênea, 

sendo de fundamental importância a geração de dados 

e estudos que considerem  como raça, classe, território e 

ocupação modificam e exacerbam determinadas desigualdades. 

No Brasil, a divisão étnico-racial do trabalho é suplementada pela divisão sexual - e, no caso do trabalho 

do cuidado, se expressam em desigualdades salariais, racismo e sexismo (HIRATA, 2016).

Nessa pesquisa: 80% das respondentes são mulheres, das quais 47% se autodeclararam negras. Ao 

indagarmos sobre se gênero e raça afetam a prática profissional dos(as) respondentes, nos deparamos 

com os resultados expostos nos Gráficos 18 e 19 abaixo. Em relação à identidade de gênero, os homens 

identificados como cisgênero são os que mais sentem sua prática profissional afetada por seu gênero 

“Tenho dois filhos pequenos e um do 
grupo de risco com pedido médico 
para isolamento e não me foi 
permitido o teletrabalho quando 
havia outras pessoas nesse regime 
e havia outros técnicos no local 
para o funcionamento do serviço. 
Pressão para atendimento 
presencial das famílias, falta 
de equipamentos de limpeza, 
a trabalhadora da limpeza 
com doença crônica tendo que 
trabalhar com removedor de 
querosene lesionando a mão, 
os funcionários se juntaram 
e deram luvas de plástico 
para ela.”
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(27%), mas são as mulheres cisgênero as que mais sentem seu trabalho muito afetado por sua identidade 

de gênero (7%, contra apenas 3,6% dos homens cisgênero). Entre mulheres transgênero, 18% consideram 

que seu gênero afeta sua prática profissional; para homens transgênero, esse número cai para 11%, 

sendo que nenhum respondente desse grupo considera que afeta muito ou razoavelmente. No caso de 

raça, chama atenção que os(as) respondentes que se autodeclararam enquanto pretos(as) são os que mais 

sentem que sua cor/raça/etnia afeta sua prática laboral (somando 62% de declarações positivas, sendo 

que 26% disseram que afeta muito, 12% pouco e 24% razoavelmente). 

Gráfico 18 -  resumo das percepções à pergunta: identidade de gênero afeta suas práticas 
profissionais? (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.	
Nota:	o	100%	corresponde	ao	universo	de	respondentes	de	cada	profissão.

Gráfico 19 -  resumo das percepções sobre a pergunta: sua raça afeta suas práticas 
profissionais? (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.	
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Mais uma vez, estes resultados reforçam a importância de um olhar interseccional entre gênero e raça 

para compreender as complexidades da realidade experienciada pelos(as) profissionais da linha de 

frente durante a pandemia. As soluções e políticas públicas devem acompanhar este tipo de diagnóstico, 

considerando uma perspectiva de gênero e raça enquanto transversal às ações, diretrizes e planejamentos 

(WENHAM; MORGAN; SMITH, 2020; ONU MULHERES, 2020). 

o que pArece ter mudAdo entre A 1ª, 2ª e 3ª rodAdAs 

Embora não possamos fazer uma relação exata sobre o antes e depois com os dados coletados - já 

que os(as) respondentes não são necessariamente os(as) mesmos(as) - ainda assim é possível construir 

algumas hipóteses do que parece ter mudado entre os três meses que separam as coletas de dados 

realizadas. Abaixo traçamos algumas comparações iniciais sobre como as condições parecerem (ou não) 

ter se alterado entre junho e setembro/outubro.

À primeira vista esperávamos que, após quase sete meses de pandemia, os resultados tenderiam a 

ser mais otimistas e positivos por parte dos(as) profissionais da Assistência Social. Isso poderia estar 

relacionado à possibilidade de aprendizado dos governos e dos(as) próprios(as) profissionais, aumento 

de investimentos (ou seu direcionamento mais efetivos), tal como a uma certa estabilização da curva de 

contaminação. O Gráfico 20 sintetiza os resultados obtidos nas três rodadas da pesquisa e demonstra uma 

melhora, em geral, dos indicadores (com exceção de recebimento de materiais de testagem).

Gráfico 20 -  Percepção positiva sobre sentimentos e condições materiais de trabalho nas 
três rodadas da pesquisa (%)
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Fonte:	Survey	online	“Impactos	do	coronavírus	no	trabalho	dos	profissionais	da	Assistência	Social”	(n	=	612).	Fundação	Getúlio	Vargas,	2020.	Nota:	
o	100%	corresponde	ao	universo	total	de	respondentes	e	as	porcentagens	expressas	no	gráfico	dizem	respeito	às	percepções	positivas	(Sim	=	1).

*Consideramos	aqui	apenas	a	opção	“Recebeu	de	forma	contínua	durante	a	crise”
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Ainda, outras mudanças positivas chamam atenção como o aumento da percepção de apoio à saúde mental 

dos(as) profissionais da Assistência (com valores muito baixos, pois apenas 20% dos(as) respondentes 

afirmaram isso, contra 11% em julho). 

Por outro lado, os dados demonstram uma leve piora na percepção sobre impactos na saúde mental que 

subiu de 74% para 78% entre julho e outubro. Ademais, os relatos de assédio moral durante a pandemia 

também foram mais proeminentes nesta rodada em relação à anterior.

recomendAções

A partir dos resultados apresentados acima, são sugeridos um conjunto de recomendações que deveriam 

ser atendidas pelas autoridades nas três esferas de governo (União, estados e municípios). Essas 

recomendações visam melhorar a situação em que os(as) profissionais da Assistência Social atuam durante 

a crise sanitária. Nesse sentido, as sugestões abrem uma agenda de políticas públicas que não se esgotam 

nas linhas abaixo. Ainda que os dados coletados estejam circunscritos dentro do universo amostral (n 

= 612), as análises demonstram que é preciso atenção com a saúde e a vida desses(as) profissionais. É 

fundamental garantir a todos(as) recursos, informações adequadas, proteção e condições satisfatórias de 

trabalho. Desta forma, a partir das análises deste estudo, recomenda-se:

• Distribuição de recursos materiais de qualidade que garantam a segurança dos(as) trabalhadores, 

principalmente EPIs e materiais de testagem para todos(as) os(as) profissionais;

• Organização, planejamento e disseminação de informações adequadas/oficiais sobre fluxos de trabalho, 

procedimentos, práticas de proteção, etc.;

• Priorização de medidas de sistematização e publicização de dados sobre infecções e mortes de 

trabalhadores(as) da Assistência Social;

• Definição de diretrizes e procedimentos claros para a retomada presencial de serviços que passaram a 

operar de forma retoma durante a pandemia;

• Suporte à área da saúde na organização de estratégias territoriais que permitam o controle do contágio 

e a cobertura de locais com maiores índices de contaminação;

• Manutenção e ampliação de políticas de suporte emocional e psicológico para os(as) profissionais da ponta;

• Adoção de estratégias de proteção dos trabalhadores(as) que considerem as desigualdades internas do 

sistema de Assistência Social, priorizando-se um olhar para os profissionais que mais interagem com a 

população, em especial os educadores(as)/orientadores(as) sociais;

• Fortalecer os mecanismos para denúncia e enfrentamento a práticas de assédio moral;

• Geração e divulgação de dados desagregados sobre gênero, sexo, raça, classe, território, dentre outros 

marcadores sociais para melhor compreensão sobre os impactos diferenciados entre a população 

brasileira.
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