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Área de conhecimento: Saúde - Psicologia 

A pesquisa teve como objetivo analisar possíveis aproximações a vieses e posicionamentos 
políticos nas produções científicas em Psicologia, através da revisão das publicações de dois 
periódicos científicos vinculados à Psicologia, sendo eles as revistas “Psicologia: Ciência e 
Profissão” e “Psicologia & Sociedade”. A busca foi feita na base de dados SciELO (Scientific 
Eletronic Library Online) – base de dados que indexa os dois periódicos –, utilizando-se como 
descritores “psicologia AND política”. Como critérios para a busca, as publicações deveriam 
estar em língua portuguesa e referentes ao período de 2017 a 2020, a fim de se obter uma 
margem mais atualizada das produções científicas. De longa data a perspectiva política da 
atuação do psicólogo, em seus diversos campos de atuação, vem sendo pautada em torno do 
compromisso ético-político da Psicologia com a Sociedade. O que se apresenta também nos 
periódicos, que expuseram problemáticas sociais atuais, em forma de denúncia, análise e 
problematização, amparando-se em conceitos como da Necropolítica e em autores como 
Michel Foucault, Achille Mbembe e Judith Butler. Discutindo as diversas formas de violência 
e processos de exclusão presentes na sociedade brasileira, enfatizando o compromisso da 
Psicologia diante da transformação dessas realidades e atenuação do sofrimento e seus 
geradores, valores e diretrizes estas ratificadas pelo Código de Ética Profissional. Mas que 
também convida novas produções a refletirem sobre uma atuação crítica e reflexiva, tanto 
para o contexto social e político no qual se insere, como para a própria atuação e produção 
científica. 
Palavras-chave: Psicologia Política. Neutralidade científica. Diretrizes políticas. Ideologias 
políticas. Compromisso profissional. 
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