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El problema de la demarcació de la ciència com a criteri per la definició de les pseu-

dociències en la societat contemporània  

 

El coneixement científic és considerat com una de les principals fonts de coneixement de 

la societat contemporània. Des d'un punt de vista pràctic, la ciència s'associa a conceptes 

com validesa, credibilitat i efectivitat. Més enllà d'això, en la societat actual la ciència ha 

adquirit un estatus social que vehicula el funcionament del nostre sistema. Els termes 

ciència o científic sovint s'utilitzen per dotar les accions individuals de legitimitat social, 

lloança o aprovació (Feyerabend & Ribes, 1981). En certa manera, la construcció del 

concepte de ciència s’associa amb èxits tangibles que han influït directament o indirecta-

ment en la millora de la vida de les persones. Per això, més enllà d'un conjunt de conei-

xements, la ciència constitueix una institució social que apunta a un consens racional de 

la opinió pública (Ziman, 1991). Si definim la ciència en base als seus valors, la pseudo-

ciència - entesa com una àrea de coneixement antagònica i en contraposició constant - 

s'associarà a valors contraris com superstició (Shermer, 1997), xerrameca, frau (Resnik, 

2000) o falsedat (Lakatos, 1988).  Tradicionalment, la pseudociència es defineix com un 

conjunt de disciplines que, mitjançant un procés de mimesis (Gordin, 2012), intenten a 

equiparar-se a la ciència sense realment ser-ho.  

La penetració de la pseudociencia en la societat pot posar en risc àrees de coneixement 

tan fonamentals com és la sanitat, el sistema judicial, l'educació o les polítiques públiques. 

En aquesta mateixa línia, Mario Bunge considera que “[les pseudociències són] virus in-

tel·lectuals que poden atacar a qualsevol, llec o especialista, fins al punt d'emmalaltir a 

tota una cultura i predisposar-contra la ciència i la tecnologia” (Bunge, 2013). D’aquí la 

necessitat de crear un criteri de demarcació capaç de delimitar l’àrea del coneixement 

científic respecte a l’àrea dels coneixements pseudocientífics.   
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Bunge defineix ciència i pseudociència com camps de coneixement antagònics. Mentre 

que la ciència se situa en el camp de coneixements de la investigació, la pseudociència 

pertany al camp de les creences junt amb les ideologies i les religions. En aquest mateix 

sentit, la ciència es caracteritza com un camp d'investigació el fons específic del qual és 

igual a la totalitat del coneixement científic acumulat en totes les ciències particulars; 

mentre que les disciplines pseudocientífiques no presenten una coherència general i es 

defineixen per la creació d'una teoria que les avali individualment (Bunge, 2013). 

Històricament, l’aproximació al problema de la demarcació s’ha efectuat des de perspec-

tives multidisciplinàries. Les aportacions més destacades podrien ser els estudis o assajos 

científics i les aproximacions filosòfiques. Des del punt de vista de les ciències de la salut, 

per exemple, s’han invertit molt recursos en testar les teories pseudocientífiques per de-

mostrar la seva invalidesa. El punt d'inflexió per determinar el rigor científic i l'efectivitat 

d'un tractament s'ha fixat en la superació d'un assaig clínic triple cec, on es limita la in-

fluència del pacient, el metge o l'efecte placebo sobre els resultats. Tanmateix, aquest 

criteri no queda exempt de polèmiques, ja que no tot el coneixement científic pot passar 

per aquest filtre. Per testar la validesa de l’acupuntura, per exemple, no és possible utilit-

zar el control de l’efecte placebo ni la imparcialitat de pacient i metge. I és justament aquí 

on entren en joc les escoles de pensament científic. 

 

Escoles de pensament  

El problema de la demarcació és considerat com “un dels temes més alt perfil, perennes, 

i intractables en la filosofia de la ciència” (Resnik, 2000). Popper afirma que el problema 

de la demarcació de la ciència és l'origen de gairebé tots els altres problemes de la teoria 

del coneixement (K. R. 1902-1994. Popper, 1989). L'afany per la categorització del co-

neixement des d’un punt de vista filosòfic troba els seus primers indicis en la Grècia clàs-

sica, on va sorgir la necessitat d’establir el límit entre el coneixement verdader (episteme) 

i la opinió, fe o creença (doxa). A partir de la Il·lustració aquesta idea es torna a fer present 

quan per primer cop s’intenten delimitar els coneixements científics en contraposició amb 

les creences populars arrelades en la societat, com és el cas de la màgia. En aquesta ma-

teixa línia, pensadors com Bacon, Kant o Hume van intentar establir una separació entre 

el coneixement científic i el metafísic (o la religió, en el cas de Draper). Tanmateix, no és 
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fins al segle XIX que no es planteja la necessitat real de crear un criteri de demarcació 

inequívoc per separar definitivament el que és ciència d'allò que no ho és.  

El punt de partida de totes les escoles de pensament que reflexionaran sobre el tema és 

delimitar l'objecte d'estudi. Lakatos planteja la seva proposta en referència a un programa 

d'investigació, Bunge parla de camps de coneixement o disciplines cognitives, Popper de 

teories i Kuhn de paradigmes. En termes generals, podem considerar que dintre de la 

filosofia de la ciència la qüestió s’ha abordat a partir de dos enfocaments complementaris: 

la demarcació a partir del mètode de la ciència o la demarcació a partir del context de 

sorgiment i desenvolupament de les idees científiques.   

 

Aproximacions a partir del mètode 

Una de les primeres aproximacions filosòfiques a aquest problema fou per part dels in-

tel·lectuals del Cercle de Viena, on per primer cop científics i filòsofs es van reunir per 

discutir al voltant dels criteris de demarcació de la ciència (Godfrey-Smith, 2003). La 

solució al problema de demarcació que van proposar va ser el verificacionisme. Segons 

aquesta doctrina, s'acceptarà com a vàlid tot aquell coneixement que sigui demostrable. 

És a dir, si un enunciat no és empíricament comprovable, no es pot considerar científica-

ment significatiu. El que més endavant es va anomenar el "criteri empirista del significat 

cognoscitiu" planteja que una afirmació és certa o falsa en la mesura que els seus principis 

es poden comprovar. En última instància, el verificacionisme planteja que un enunciat 

que no pugui ser verificat no és necessàriament fals, però no podrà ser considerat com a 

coneixement científic. Per tant, implícitament tots els coneixements no comprovables 

passen a considerar-se com a no-científics o pseudocientífics.  

Karl Popper, en canvi, dona la volta a l'argument ja que considera que el coneixement 

científic verdader s'ha de basar en teories que puguin ser refutades per una observació 

empírica, l’anomenat falsacionisme. D'aquesta manera es fugiria de la creació de "veritats 

absolutes" i es donaria pas a un avenç científic basat en un model d'assaig i error. En el 

cas concret de la demarcació de la pseudociència, el mètode falsacionista descartaria totes 

aquelles disciplines que no puguin ser verificades (com és el cas de la ufologia) o impos-

sibles de falsar (com és el cas del psicoanàlisis): 
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El criteri de demarcació inherent a la lògica inductiva  equival a exigir que tots els enun-

ciats de la ciència empírica siguin susceptibles d'una decisió definitiva respecte a llur 

veritat i falsedat; direm que han d'ésser "decidibles d'una manera concloent". Això vol 

dir que llur forma ha de ser tal, que lògicament sigui possible tant de verificar-los com 

de falsar-los (Karl R. Popper, 1985) 

Ambdós criteris de demarcació a partir del mètode es basen en la filosofia del indictu-

visme, segons el qual el coneixement científic s'obté a partir de observació, anàlisi, deri-

vació inductiva i contrastació dels fenòmens de la naturalesa. La gran diferència entre 

aquestes aproximacions és que si pels verificacionistes l'avenç es produeix a partir de la 

cerca de enunciats comprovables en última instància, pels falsacionistes la refutació d'una 

teoria és el motor del progrés. Aquesta diferent aproximació al problema també és deguda 

a que el verificacionisme busca la creació general d’una teoria, mentre que el falsacio-

nisme busca un criteri més clar de demarcació de la ciència: 

The logical positivists developed their theory of science as part of a general theory of 

language, meaning and knowledge. Popper wanted to understand the difference between 

scientific theories and non-scientific theories. In particular, he wanted to distinguish 

science from pseudoscience (Godfrey-Smith, 2003). 

Anant un pas més enllà del falsacionisme de Popper, Imre Lakatos planteja un model de 

"falsacionisme sofisticat" segons el qual per determinar la validesa científica no hem d'a-

nalitzar singularment enunciats o teories, sinó que cal tenir una visió general del programa 

de recerca de la disciplina. D'aquesta manera, els avenços científics es produiran en la 

mesura que una teoria és falsificada (a partir de la refutació d’idees concretes) i queda 

reemplaçada per la següent (Lakatos, 1974). En contraposició a aquest model d’avenç 

científic, la pseudociencia quedaria descartada en tant que no presenta una continuïtat 

epistemològica entre totes les disciplines que la composen.  

La principal crítica a aquests tipus d’aproximacions al concepte de delimitació de la ci-

ència a partir del mètode és que no totes les disciplines, teories o premisses científiques 

poden passar per aquests filtres. Determinats aspectes de la física o la teoria de l’evolució, 

per exemple, no poden ser ni verificats ni falsificats, però això no els fa menys científics. 

En contraposició a l’ús del mètode com a criteri de demarcació de la ciència, Feyerabend 

planteja que el progrés intel·lectual – i conseqüentment la creació del coneixement cien-

tífic -  només es pot assolir mitjançant un anarquisme epistemològic, és a dir, fugint del 

mètode y de l'autoritat de la ciència i experimentant de manera lliure i comunitària 

(Feyerabend & Ribes, 1981). 
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Aproximacions a partir del context 

Un altra aproximació a la qüestió és l’anàlisi del context històric, sociològic o polític de 

la ciència com a criteri de demarcació de la ciència. En la seva teoria del paradigmes, 

Thomas Kuhn va plantejar que la ciència avença a partir de l'enfrontament de paradigmes, 

és a dir, escoles de pensament científic amb una determinada visió del món. Cadascun 

dels paradigmes enfrontats és incommensurable, és a dir, engloba tot un sistema de co-

neixement, mètodes i maneres de pensar que constitueixen els seus mateixos límits de 

manera interna i externa. El progrés de la ciència, per tant, vindria marcat per aquest 

procés d'acumulació de coneixement i successió de paradigmes: 

“L'observació i l’experiència poden i han de limitar dràsticament la gamma de creences 

científiques admissibles. Un element aparentment arbitrari, compost d'incidents perso-

nals i històrics, es sempre un dels ingredient de formació de les creences sostingudes 

per una comunitat científica en un moment determinat” (Kuhn, 1971) 

Kuhn planteja que, a diferència del coneixement científic, les disciplines pseudocientífi-

ques constitueixen paradigmes immutables que rebutgen la confrontació amb la resta d'a-

venços. Per tant, la inconmensurabilitat absoluta de la pseudociència demostraria la inva-

lidesa científica de les seves disciplines. En aquesta mateixa línia, Mario Bunge planteja 

que ciència i pseudociència són dos àmbits de coneixement antagònics que plantegen 

models i esquemes de coneixements incompatibles. Cadascuna d’aquestes àrees de co-

neixement està determinada per la societat i la comunitat en la que es cultiven, el fons de 

coneixement preexistent sobre un tema i el rerefons filosòfic imperant. Un cop més, la 

pseudociència es caracteritzaria com un conjunt de coneixements provinents d’una co-

munitat “científica” de creients i en una societat centrada en la creença o la permissivitat 

d’ítems imaginaris per qüestions pragmàtiques. 

Des d’un punt de vista alternatiu, Thagard argumenta que la gran diferència entre ciència 

i pseudociència és que mentre la primera presenta una progressivitat del pensament com 

a mesura de millora, la segona roman estàtica en el temps. La progressivitat de la ciència 

inclou l'afany per acumular un coneixement que o bé confirmi les teories existents o bé 

resolgui les anomalies existents. En contraposició, l'acumulació del coneixement pseudo-

científic es basa en la construcció d'una teoria que serveixi per validar la disciplina 

(Magnani, Nersessian, & Thagard, 1999) . 
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En la mateixa línia, Michael Sherman considera que un coneixement pot considerar-se 

científic en la mesura que és acceptat, incorporat i explorat per la comunitat científica. El 

que Sherman defineix com a "criteri de demarcació pràctic":  

The conduct of scientists as reflected in the pragmatic usefulness of an idea. That is, 

does the revolutionary new idea generate any interest on the part of working scientists 

for adoption in their research programs, produce any new lines of research, lead to any 

new discoveries, or influence any existing hypotheses, models, paradigms or world 

views? If not, chances are it is pseudoscience (Shermer, 2001). 

 

Conclusió 

El problema de la demarcació s’ha considerat i es considera com un dels principals temes 

de debat de la filosofia de la ciència. Tanmateix, més enllà del discurs filosòfic existeix 

una necessitat o exigència social de distingir el coneixement científic del que no ho és per 

poder vehicular el discurs sobre cultura, política i educació. David B. Resnik, argumenta 

que, originàriament, el problema de la demarcació va ser motivat per l'agenda política i 

social en un moment en què la ciència va començar a adquirir protagonisme i capacitat 

d'influència en la societat, la cultura i la política. Per això, dins del problema de la demar-

cació s’engloba una aproximació filosòfica, sobre la qual s'enfronten diverses escoles de 

pensament, i una aproximació pràctica, segons la qual guiem les decisions del dia a dia 

(Resnik, 2000).  

Tot i així, dins de la discussió epistemològica sobre la demarcació de la ciència existeix 

una paradoxa com a mínim curiosa: mentre que per un costat des de la filosofia de la 

ciència i les diferents escoles de pensament no s’ha arribat a un acord unànime sobre el 

criteri de demarcació, des d’un punt de vista pràctic existeix una cert acord sobre la inva-

lidesa científica de determinades doctrines com és el cas del creacionisme, l'astrologia, 

l'homeopatia o la negació de l'Holocaust: 

It is in a sense paradoxical that so much agreement has been reached in particular issues 

in spite of almost complete disagreement on the general criteria that these judgments 

should presumably be based upon.(Hansoon, 1997) 
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