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Resumo
A observação participante é um método privilegiado para o estudo da complexidade das práticas
científicas que apenas podem ser compreendidas no seu contexto cultural, pois permite o acom‑
panhamento dos vários atuante sociais em acção, tal como a observação das práticas específicas.
Este estudo acompanhou uma investigação realizada por um interno da especialidade de psiquia‑
tria, permitindo o desvendar de múltiplos atuantes sociais, para além daqueles revelados pelo
investigador no final do processo de investigação. Esses atuantes, como será demonstrado ao
longo do trabalho, não devem ser negligenciados nos estudos sobre a ciência, visto terem a sua
própria agencialidade sobre os processos de investigação.
Inferindo a partir de um contexto tão especifico como o internato da especialidade de Psiquiatria,
que decorre no seio de um departamento psiquiátrico de um hospital distrital, podemos concluir
que múltiplos atuantes sociais, uns visíveis e outros escamoteados, se associam e são associados
ao longo do processo de investigação com o intuito de responder às diversas necessidades, tanto
do investigador, como desses mesmos atuantes sociais.
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Abstract
The participant observation is a privileged method to study the complexities of science in action,
since they are culturally embedded, giving us the possibility to observe the various social agents,
as to observe their specific practices.
This study follows the investigation made by a psychiatry intern, that aimed at unveiling several
social agents, beside the ones revealed at the end of the scientific process. These social agents,
as we shall reveal, should not be neglected in the science studies since they make their own
agency upon the scientific process.
We can say, judging from what happens in a very specific context as is the psychiatric internship
in a small psychiatric department, that several social agents, some visible and others hidden, are
connected during the scientific process with the goal of answering several necessities, both from
the investigators as from the social agents themselves.
Keywords: Social and Cultural Psychiatry; Agency and Social Agents; Science Studies; Epistemology;
Medical Anthropology;
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