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Apresentação  
 
A pandemia de COVID-19 representa o maior desafio contemporâneo, com impactos           
diretos e indiretos na economia, na sociedade e nas relações entre pessoas. Os efeitos da               
pandemia são sentidos mais intensamente pelas populações em situação de maior           
vulnerabilidade social, o que culmina em um aprofundamento das desigualdades          
historicamente presentes na sociedade brasileira (PIRES; CARVALHO; RAWET, 2020;         
LIMA, 2020). 

Especificamente, o acesso à justiça ganhou novos contornos, onde as barreiras se            
multiplicam e a atuação dos profissionais das Defensorias Públicas demanda atenção           
por parte da opinião pública e, principalmente, dos(as) tomadores de decisão. Em            
algumas áreas de atendimento, observamos ainda um aumento de demanda, como é o             
caso das pessoas em privação de liberdade. Impossibilitadas de receber visitas           
familiares, em um contexto de alto risco de contaminação, e em grande medida com              
comorbidades que apresentam riscos de complicação com a COVID-19, as pessoas em            
privação de liberdade são um dos grupos para o qual o trabalho das Defensorias se               
mostrou crucial. Ademais, diversas famílias se viram prejudicadas com o desemprego, a            
queda na renda e diversos pedidos negados de Auxílio Emergencial. O contato por             
meios digitais também se mostrou uma barreira, considerando que muitos(as)          
assistidos(as) não possuem acesso à Internet, dificultando ainda mais a comunicação e            
andamento de seus processos. 

A partir desse cenário, o olhar para os(as) profissionais que atuam em contato direto              
com a população – o que a literatura chama de “linha de frente” ou “nível da rua”                 
(LIPSKY 1980 [2019]) – é determinante para a implementação das políticas sociais. As             
Defensorias Públicas Estaduais e da União desempenham papel central na garantia de            
direitos das populações historicamente marginalizadas por meio do acompanhamento         
de ações e processos na justiça. A pandemia trouxe novos desafios e impactou             
diretamente a dinâmica de trabalho dos(as) servidores(as) das Defensorias, haja vista a            
necessidade de acompanhamento das demandas dos(as) assistidos(as) à distância.  

O presente relatório, organizado pelos(as) pesquisadores(as) do Núcleo de Estudos da           
Burocracia (NEB FGV-EAESP), busca apresentar de forma sintética os dados extraídos           
de um survey online realizado com 290 profissionais das Defensorias Públicas           
Estaduais de todas as regiões do Brasil e da Defensoria Pública da União. O intuito da                
pesquisa foi compreender qual a percepção destes profissionais em relação aos           
impactos da crise em seu trabalho, bem-estar, modo de agir cotidianamente e na             
maneira como interagem com os(as) cidadãos(ãs). Buscamos, assim, a partir de um            
olhar para esses(as) profissionais, compreender como a pandemia tem afetado o acesso            
a direitos dos(as) cidadãos(ãs) em condições de maior vulnerabilidade. 

 

 



 
Nota metodológica 
 
A coleta dos dados aqui apresentados foi realizada a partir da aplicação de um survey               
online, realizado com 290 profissionais das Defensorias, 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            
questionário. Esse tipo de amostragem é comumente utilizado por estudos          
exploratórios. No entanto, uma limitação das amostras não probabilísticas é a           
incapacidade de realizar generalizações mais amplas, uma vez que escondem vieses. As            
dificuldades impostas pela pandemia impediram a realização de um desenho amostral           
probabilístico. Por esse motivo, os resultados aqui expostos não podem e nem devem             
ser generalizados para o universo de profissionais das Defensorias Públicas no Brasil.  
 
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, 290 respostas válidas dos profissionais respondentes). É exclusivamente sobre a           
percepção dessas pessoas que o presente estudo se estrutura. Cumpre salientar a            
diversidade de profissionais aqui contemplados: (i) defensores(as) públicos(as); (ii)         
assessores/setor administrativo; (iii) estagiários(as); (iv) demais carreiras, que        
contempla motoristas, recepcionistas, psicólogos, assistentes sociais e etc.  
 
O presente esforço corresponde à segunda fase da pesquisa “A pandemia de COVID-19 e              
os(as) profissionais das Defensorias Públicas no Brasil”1. A continuidade da investigação           
iniciada em junho deste ano se fez necessária à medida que o cenário nacional da               
pandemia de COVID-19 tem continuamente se agravado em termos do número de            
mortes e casos confirmados.  
 
Resultados 
 
Perfil dos(as) respondentes e do público atendido 
 
Para detalhar o perfil dos 290 respondentes, os distribuímos de acordo com suas             
declarações de gênero, raça, região de atuação, profissão e em qual defensoria            
trabalham. No referente à declaração de gênero, a maioria dos profissionais de            
defensorias se declarou mulher cisgênero (51%), com 33,8% se declarando homens           
cisgênero. Houve apenas um respondente que se declarou homem transexual (0,3%), e            
nenhuma respondente mulher transexual. Os não-binários foram 1,7%, e preferiram          
não declarar 13,1%. Quanto à declaração de raça, tivemos uma maioria ampla de             
respondentes brancos (65,5%), com pessoas pardas, pretas e amarelas representando,          
respectivamente, 21,7%, 4,1% e 3,1%; preferiram não responder 5,5% dos          

1 Para mais detalhes sobre, conferir a nota técnica com os resultados referentes às etapas anteriores:                               
https://neburocracia.wordpress.com/publicacoes/  

 

https://neburocracia.wordpress.com/publicacoes/


 
profissionais. Os respondentes concentram-se na região Sudeste (37,%), seguida pela          
região Nordeste e Centro-Oeste (26,2% e 25,5%), com menor concentração de           
respondentes na região Sul (7,9%) e Norte (3,1%). Ao todo, 60,7% são defensores(as)             
públicos(as), e trabalham como estagiários 9,7%; outras profissões, que se dividem em            
áreas administrativas, de analistas, de assessoria, secretaria, dentre outras, concentram          
29,7% dos respondentes. Por fim, a grande maioria trabalha para as respectivas            
Defensorias Públicas estaduais (83,8%), com apenas 16,2% trabalhando para a          
Defensoria Pública da União. 
 
Fizemos também a composição interseccional entre a declaração de raça e gênero dos             
respondentes, como segue. Dentre os respondentes homens, 65,7% se declararam          
brancos e 24,2% negros (pretos e pardos); entre as mulheres, a diferença aumenta, com              
70,9% das respondentes se declarando brancas frente a 23,6% negras. A diferença            
cresce ainda mais quando consideramos apenas os(as) defensores(as): dentre eles, são           
72,1% de homens brancos frente a 17,6% de homens negros, e 81,9% de mulheres              
brancas frente a 14,5% de mulheres negras. 
 
Para além do perfil dos(as) respondentes, buscamos captar também um panorama geral            
com relação ao público atendido por esses(as) profissionais. O Gráfico 01 detalha essa             
segmentação, e através dela é possível compreender a importância do serviço da            
Defensoria dada a marginalização histórica pela qual passam as pessoas atendidas, o            
que tem relação direta com as barreiras no acesso à justiça impostas a essa parcela da                
população.  
 
Gráfico 01 - Público atendido (%) 

 

 



 
Fonte: Survey “Impactos do COVID-19 no trabalho dos(as) profissionais das Defensorias Públicas” (n = 
290). Nota: cada respondente podia assinalar mais de uma opção, logo, a soma dos percentuais é superior 
a 100%. 
 
Medo e condições materiais e institucionais dos(as) trabalhadores(as) 
 
De partida, perguntamos aos profissionais sobre suas sensações de medo e condições de             
trabalho para o enfrentamento do novo Coronavírus. Quando perguntados se sentem           
medo do vírus, 84,1% dos respondentes responderam afirmativamente, enquanto         
apenas 15,9% responderam não ter medo. Dos 290 respondentes, 261 (90%) estão em             
regime de teletrabalho, e perguntamos a eles acerca da disponibilidade de           
equipamentos necessários para o trabalho remoto. O gráfico 02 mostra que apenas            
18,4% receberam os equipamentos necessários, enquanto 15,3% não receberam e não           
têm em casa os equipamentos disponíveis; 63,2% não os receberam, mas já possuíam             
em casa os equipamentos necessários. 
 
Gráfico 02 - Disponibilidade e recebimento de equipamentos para o teletrabalho 

 
Fonte: Survey “Impactos do COVID-19 no trabalho dos(as) profissionais das Defensorias Públicas” (n = 
290). 

 
Para além do aspecto material, a pandemia intensificou os desafios relacionados às            
condições institucionais às quais estão submetidos(as) os(as) trabalhadores(as) das         
Defensorias de todo o Brasil. O Gráfico 03 aponta que, embora ainda haja uma parcela               
dos(as) respondentes com pouca ou nenhuma cobertura institucional para lidar com a            
crise, a maioria recebeu orientações da chefia (75,2%), suporte da coordenação (63,4%)            
e entende que a Defensoria-Geral tem feito ações para protegê-los(as) (73,8%). 
 
 
 

 



 
Gráfico 03 - Condições institucionais de trabalho (%) 

 
Fonte: Survey “Impactos do COVID-19 no trabalho dos(as) profissionais das Defensorias Públicas” (n = 
290). 
 
Pensando nas mudanças no trabalho decorrentes da pandemia e o seu impacto nos             
cidadãos assistidos pela Defensoria Pública, perguntamos aos(às) respondentes quais         
eram as suas percepções sobre o acesso à justiça durante a crise. Como exposto no               
Gráfico 04, 89% dos(as) profissionais afirmaram que o acesso à justiça durante a             
pandemia foi afetado, em contrapartida a 11% que afirmaram que não houve impacto.             
Dentre os que afirmaram que não houve impacto no acesso à justiça, 45% justificaram              
que a adoção do teleatendimento e do teletrabalho permitiram a continuidade do acesso             
à justiça. Já entre os que indicaram que houve impacto no acesso à justiça durante a                
crise do coronavírus, 66% apontaram a exclusão digital da população assistida (falta de             
acesso à tecnologia ou falta de habilidade para o seu manuseio) como principal motivo,              
visto que os atendimentos da Defensoria passaram a ser majoritariamente remotos           
neste período. Além disso, 14% ainda alegaram que grupos vulneráveis (como           
analfabetos, idosos, encarcerados, população de rua e mulheres em situação de           
violência) foram especialmente afetados no acesso à justiça devido à natureza das suas             
vulnerabilidades. 
 
Quanto às demais perguntas que compunham a avaliação do acesso à justiça, o Gráfico              
04 revela que 64% dos(as) respondentes afirmaram que o sistema de justiça não atuou              
para proteger os(as) mais vulneráveis durante a pandemia . Ainda, 40% dos(as)            
respondentes indicaram não conseguir atender satisfatoriamente seus(suas)       
assistidos(as). Em comparação com a rodada passada, esse percentual apresentou uma           
queda de 7%, mas continua significativo. Além disso, 80% dos(as) profissionais da            
Defensoria disseram acreditar que seu trabalho contribuiu para reduzir os riscos de            
impacto da pandemia sobre os(as) assistidos(as).  
 

 



 
 
 
Gráfico 04 - Percepção sobre o acesso à justiça durante a pandemia pelos(as) 
profissionais das Defensorias (%)  

 
Fonte: Survey “Impactos do COVID-19 no trabalho dos(as) profissionais das Defensorias Públicas” (n = 
290). 
 

Saúde mental dos(as) profissionais das Defensorias Públicas 
 
Os debates sobre a pandemia e os seus efeitos no trabalho dos(as) profissionais da linha               
de frente também incluem uma preocupação com a saúde mental desses(as)           
trabalhadores(as). Quando perguntamos aos(às) respondentes se acreditavam que a         
pandemia havia afetado sua saúde mental, 72% dos afirmaram que sim. No entanto,             
apenas 21% dos(as) participantes da pesquisa disseram ter recebido apoio para cuidar            
da saúde mental neste momento.  
 
Solicitamos aos(às) respondentes para relatarem quais as principais emoções pessoais          
eles(as) têm sentido durante a pandemia. Nessa questão, os(as) respondentes poderiam           
informar mais de uma alternativa. Observamos que as principais emoções reportadas           
são: 70% sentem estresse e ansiedade; 61% têm medo; 59% relataram estar            
cansados(as); 42% sentem tristeza; 33% estão sem esperança; 26% sentem empatia           
pelos outros; 23% se sentem mais solitários. 
 
Ademais, indagamos sobre a possibilidade de ocorrências de assédio moral na esfera do             
trabalho durante a pandemia. A grande maioria dos(as) 290 participantes declarou não            
ter sofrido nenhum tipo de assédio durante o período (91%). Assim, apenas 9%             
declararam ter passado por alguma situação que se enquadra enquanto assédio: 3%            

 



 
acreditam que aumentou durante a pandemia, 2% disseram que se iniciou na pandemia             
e 4% alegaram que se manteve como antes.  
 
 
Debate sobre reabertura & ciência 
 
Dada a extensão das medidas de isolamento social por meses, e o recente afrouxamento              
de algumas medidas de interrupção de serviços pelos governos locais, perguntamos           
aos(às) participantes sobre como se sentem em relação ao processo de reabertura.  
 
O Gráfico 05 mostra que 25% são totalmente opostos à reabertura, enquanto a maioria              
(51%) é favorável a uma reabertura apenas dos serviços essenciais com uso obrigatório             
de máscara. Somente 1% é a favor da reabertura total, sem uso de máscaras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Gráfico 05 - Opinião dos(as) profissionais das Defensorias sobre a reabertura 
 
 

 
Fonte: Survey “Impactos do COVID-19 no trabalho dos(as) profissionais das Defensorias Públicas” (n = 
290). 

 
Na tentativa de capturar a credibilidade que os respondentes atribuem ao           
conhecimento científico, foram feitas cinco perguntas em formato de escala likert, que            
apresentamos a seguir, no Gráfico 06. Calculamos as médias dos números atribuídos a             
cada tipo de resposta (sendo 1 correspondente a “discordo totalmente” e 5            
correspondente a “concordo totalmente”), de modo que, quanto mais próxima a média            
estiver de 1, mais os respondentes discordam em média da afirmação, e, inversamente,             
quanto mais próxima de 5, mais concordam. 

Quando perguntados se o Presidente poderia prescrever medicamentos contra o          
Coronavírus para a população, 89,3% responderam discordar totalmente da afirmação,          
contra apenas 2,1% que concordavam totalmente - o maior índice de discordância total             
da série. Quanto à afirmação sobre métodos de higiene e prevenção pessoal (como lavar              
as mãos, usar máscara etc.) serem os meios mais eficazes contra o vírus, 86,6%              
concordaram com a afirmação, sendo 71% desses os que concordaram totalmente; aqui,            
apenas 1,4% discordam totalmente da afirmação. A afirmação “quando se refere à            
minha vida e à minha saúde, eu acredito mesmo é na ciência”, por sua vez, apresentou                
um grau menor de concordância geral, com 81% (contra 6,2% que discordaram) - por              
outro lado, foi também a pergunta com maior número de não respostas, com 10,3% dos               
respondentes tendo pulado a questão. A pergunta sobre se o aquecimento global teria             
acabado em 1998 gerou a média mais baixa da série, indicando maior discordância em              
geral (83,8% discordam da afirmação, contra apenas 2,7% que concordam); foi outra,            
porém, que apresentou alto índice de não respostas (10%). Por fim, a afirmação que              
mais gerou dispersão nas respostas foi a que perguntava aos respondentes se “as             

 



 
ciências humanas e sociais são, de fato, científicas”. Aqui, 20% concordam com a             
afirmação (dos quais 11% concordam totalmente), em face de 67,5% que não            
concordam (dos quais 57,2% discordam totalmente). Foi, também, a que apresentou           
maior número de respostas “não concordo, nem discordo”, com 4,8%. 
 
Gráfico 06 - Credibilidade atribuída ao conhecimento científico 

 
Fonte: Survey “Impactos do COVID-19 no trabalho dos(as) profissionais das Defensorias Públicas” (n = 
290). 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
Recomendações 
 
Com base nos dados, o que mais uma vez observamos é que a pandemia trouxe um                
impacto direto nas dinâmicas de trabalho e, por conseguinte, no acesso à justiça da              
população atendida pelas Defensorias Públicas. Identificamos também que ainda há          
limites no suporte institucional das Defensorias a estes profissionais. Por essa razão,            
propomos abaixo algumas medidas, que não se esgotam, mas dão um indicativo de             
agenda de possíveis ações para garantir o efetivo acesso à justiça para a população mais               
vulnerável neste contexto de pandemia:  

● Investimento e ampliação dos canais de atendimento e contato com os(as)           
assistidos(as), sobretudo com aqueles com acesso limitado à internet; 

● Organização de estratégias de busca ativa de usuários que estariam expostos a            
situações de risco durante a pandemia, a fim de articular ofertas de serviços e de               
uma rede de proteção; 

● Ampliação da articulação com demais organizações públicas e entidades da          
sociedade civil, visando estender a rede de atenção ao cidadão vulnerável; 

● Garantia de suporte tecnológico para o desempenho do teletrabalho;  
● Priorização do diálogo entre Defensorias Gerais e coordenações setoriais com          

defensores(as) públicos(as) e outros profissionais da linha de frente para          
definição de prioridades e alívio da sobrecarga de trabalho;  

● Oferta de suporte institucional para saúde mental dos(as) trabalhadores(as); 
● Definição de critérios claros para a retomada do trabalho integral das           

Defensorias Públicas. 
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