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Emilio Ortiz 

Introducció 

Els problemes epistemológics de les ciencies han anat adquirint pro
gressivament més preponderancia i presencia dins deis treballs i publica
cions científiques contemporanies, com a reflex de la preocupació creixent 
deis investigadors sobre aquestes qüestions tan necessaries actualment. 

El desenvolupament de la teoria científica, com a resultat de I'agil i im
petuós avene;; de les investigacions i la seva introducció a la practica so
cial, com també la disminució de I'anterior nitidesa en les fronteres de les 
ciencies particulars, provoquen la discussió teoricogeneral sobre el conei
xement científic, el seu objecte i les vies per aconseguir-Io des d'una ópti
ca filosófica o, el que és el mateix, una analisi sobre els sistemes episte
mics a les ciencies concretes. 

Que és I'epistemologia? 

L'epistemologia constitueix un terme que provinent de la filosofia, que, 
etimológicament, significa estudi o teoria (lagos) de la ciencia (epistéme), 
o sigui, la disciplina que estudia els problemes filosófics, I'estudi crític deis 
principis, les hipótesis i els resultats de les diverses ciencies (Fouquié, 
1967, 1976 i Merani, 1983), la naturalesa i la validesa del coneixement 
(Warren, 1964), com també I'estatus científic de les disciplines (M. Prieto, 
1985). També posseeix una altra accepció referida a la teoria del coneixe-
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ment o gnoseologia, com a branca del saber filosófic (Foulquié, 1967; Ro
sental i ludin, 1981), encara que no és aquesta la definició preponderant 
en I'actualitat científica, ni és la que interessa amb vista a les finalitats d'a
quest article. 

Segons Suárez i González, la teoria o filosofia de la ciE,ncia aborda as
pectes sincrónics (reconstruccions formals) i aspectes ciÍacrónics (inter
pretacions históriques). La ciencia no pot existir sense lél filosofia i vice
versa, com tampoc no poden progressar a·(JJadament. Ursúa (1981) con
clou que I'epistemologia és útil si satisfa les condicions sE:güents: 

- si concerneix a la ciencia com a tal. 
- si s'ocupa deis autentics problemes que sorgeixen al Ilarg de la in-

vestigació científica o de la reflexió sobre la ciencié, sobre la meto
dologia i sobre les teories. 

- si proposa solucions consistents en teories rigorosl~s i intel·ligibles. 
- si distingeix la ciencia autentica de la pseudocien::ia; alió profund 

d'alló que és superficial. Si és capac;: de criticar programes i resul
tats, com també de suggerir enfocaments nous i promissoris. 

Piaget (1970) planteja que les epistemologies conterrporanies han de 
ser revisades constantment pel que fa als seus principis i instruments de 
coneixement. És necessari destacar que el terme epistemologia va roman
dre preterit dins del pensament marxista, en restringir el fieu ús a la teoria 
del coneixement en la filosofia burgesa britanica i nord-ar'lericana (Rosen
tal i ludin, 1981). Peró, tot i no utilitzar el terme epistemol')gia, de fet, la fi
losofia marxista va abordar els problemes filosófics de lesciencies amb al
tres termes; per exemple, un Colectivo de Autores (1975) es refereix als es
tils de pensament en les ciencies com el conjunt d'idees fonamentals que 
unifiquen diferents teories en el marc d'un determinat pe 'íode i caracterit
zen tota una epoca en el desenvolupament científico 

Aquests estils de pensament són principis fonamentals que garantei
xen I'evolució en el desenvolupament del coneixement científic, es modifi
quen molt lentament i formen determinats períodes filosófi:s amb idees ca
racterístiques en totes les branques de I'activitat humar a, incloent-hi les 
ciencies. Constitueixen un deis problemes més importanls de I'analisi teó
rica del coneixement científico La modificació radical d'aquests estils cons
titueix les revolucions científiques. 

Tot i que no són totalment identificables, els estils dE' pensament i els 
sistemes epistemics posseeixen molts punts de contacto quan s'aborden 
els problemes i les peculiaritats dins les qüestions filosófiques de les cien
cies. De manera semblant, el polemic enfocament paracJigmatic de Kuhn 
(1986) presenta també coincidencies amb l'epistemologi3., tant en la seva 
definició de paradigma com en les seves consideracions sobre les crisis 
de les ciencies i les revolucions científiques, la qual C03a resulta benefi
ciosa per a una analisi histórica del desenvolupament científic i per al re-
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sultat de la concepció del món que subjau en les teories científiques, mal
grat les limitacions assenyalades per altres autors en relació amb aquest 
enfocament (Yaroschevsky, 1985; Núñez, 1985 i Pruna, 1985). 

Avui en dia, hi ha una unanimitat de criteris entre els científics de di
ferents arees del coneixement sobre el fet que quan es parla d'episte
mologia o de sistemes epistemics es fa referencia a la primera de les de
finicions plantejades anteriorment. I Sánchez (1984) pro posa com a defi
nició I'estudi a posteriori que versa sobre els principis, les teories, les 
hipótesis, els metodes i les tecniques d'investigació que una ciencia 
posa en joc en produir coneixements, i no I'identifica amb la teoria del 
coneixement; precisa a més que I'estudi epistemológic de la investigació 
científica en ciencies socials no és neutre ni es troba absent de compro
misos teórics. 

Precisament dins del camp de I'educació també estan apareixent i evo
lucionant concepcions epistemológiques innovadores sobre el quefer de 
les ciencies psicopedagógiques. Per aquestes raons I'objectiu d'aquest 
treball és exposar i valorar alguns deis problemes epistemológics que es 
plante gen a la psicopedagogia entesa com a ciencia. 

D'acord amb Heitger (1993), és necessaria una fonamentació filosófi
ca de la pedagogia per tal d'evitar la immediatesa de la praxi, un empo
briment de la realitat i una reducció del pensament científic en la tecno
logia. I Merani (1983) apunta que els problemes comuns a la psicologia 
i a la pedagogia són els relacionats amb la qüestió de I'objecte i del sub
jecte. 

Quins són els anteeedents histories? 

El terme psicopedagogia és relativament recent, o almenys posterior a 
I'aparició de la psicologia i de la pedagogia com a ciencies independents. 
Des de fa alguns anys es va reiterant dins les Ciencies de l'Educació, no 
només com a camp del coneixement científic sinó com a carrera univer
sitaria i, per tant, com a professió, tant a Cuba com a I'estranger (Valdivia, 
1992). 

Els antecedents es troben en la psicologia pedagógica aplicada a I'e
ducació. Yaroschevsky (1987) en situa els orígens a finals del segle XIX, 
ates I'interes deis psicólegs en les característiques de la psique infantil en 
relació amb les tasques de I'ensenyament i de I'educació, com també per 
la necessitat d'organitzar el procés pedagógic sobre una base psicológi
ca, és a dir, coneixer I'home abans d'educar-Io. 
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:2 Per altra banda, Prieto (1985), en realitzar aquest enfocament históric, 
O es refereix al fet que en el passat cultural s'observa un inte'es i una preo-
,2 cupació constants per trobar una fonamentació psicológica de la pedago-
'E gia. Es remunta a la história de la cultura grecollatina i esmenta Plató i 
W Aristótil, pel que fa a les seves referencies a la constitució ele la personali

tat de I'individu i a la manera com s'ha d'orientar la naturale,a humana per 
tal d'aconseguir uns millors resultats. 

Als Estats Units destaca James com a enfortidor de la i 1terrelació i de 
la interdisciplinarietat de la psicologia i de la pedagogia, I;om també 1'0-
bra de Thorndike, que contribuí a la rigorositat i a I'autonomia de la psi
cologia de I'educació. També són esmentats per aquesta autora el suís 
Claparede, els francesas Binet i Simón, I'alemany Lewin i Ed nord-america 
Watson. 

L'investigador Orantes va realitzar una analisi histórica del desenvolu
pament de la psicopedagogia des d'America Llatina, am::J el criteri que 
aquesta ciencia inclou una gran varietat de fenómens psicológics que te
nen una aplicació directa i immediata en la investigació i en la practica 
educatives, peró a la vegada constitueix un camp on tributen diversos es
pecialistes com a representants de diferents ciencies, no només psicope
dagogs, motiu pel qual es fa indispensable I'enfocament interdisciplinari, 
ja que des d'una sola ciencia és gairebé impossible abrayar-Ia en la seva 
totalitat i complexitat. Orantes afegeix que, des del punt ce vista históric, 
les relacions entre la psicologia i la pedagogia van rebre el nom de psi
copedagogia a causa de la influencia europea, criteri que va ser des
playat pel terme psicologia educativa o educacional a partir deis anys 50 
i per influencia nord-americana. I el fet que els orígens ele la psicologia 
com a professió estan íntimament vinculats a les aplicacions pedagógi
ques ho demostra I'exemple de la creació i de I'aplicació deis tests men
tals. 

L'investigador A. Merani (1983) afirma que les relacion:; entre pedago
gia i psicologia tenen en comú I'home: la psicologia I'estudia i la pedago
gia pretén formar-lo, peró ambdues van seguir senderes paral'leles, el mo
viment de l'Escola Nova va estimular-ne la mútua integració, i avui en dia 
la psicopedagogia ha de preocupar-se per I'home concrel, de coneixer-Io 
i d'educar-Io. 

En el cas de Cuba, la seva história educativa demostra de manera fe
faent que, des del segle XIX, va existir una estreta unitat enlre el pensament 
psicológic i el pedagógic, com mostren els casos de I'ot ra i de la tasca 
educativa desenvolupades des de F. Varela, E. J. Caballe'o i E. J. Varona 
fins al present (E. Ortiz, M. E. Segura i S. Boleda, 1991). 

Així dones, la psicologia i la pedagogia són ciencies qLe han estat molt 
vinculades des del punt de vista históric i lógic. Aixó no ol)stant, en deter
minats moments, dins de la denominada pedagogia socialista, van predo
minar criteris que, sense desconeixer les relacions entre ambdues cien-
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cies, van esbossar posicions esquematiques sobre les seves diferencies, 
com també limitacions al seu objecte i a les seves categories fonamentals, 
com mostrarien, per exemple, els criteris de Batúrina (1978) i Durasiévich 
(1978). 

Dins de la pedagogia i la psicologia marxistes, es van evidenciar limi
tacions que van sortir a la palestra pública, sobretot a partir del cisma del 
camp socialista, entre les quals destaquen (Ortiz, 1992a): 

- mai no van aconseguir les necessaries sistematització i integració 
del coneixement, tan útils a tota teoria científica, a causa de la proli
feració d'enfocaments que, sense deixar de respondre a la línia ofi
cial, obe'ien a criteris particulars d'autors que destacaven o situaven 
en el centre de les seves concepcions categories rectores sobre les 
altres, com és el cas de la categoria d'activitat, amb la consegüent 
fragmentació de la teoria psicopedag6gica. 

- comenr;:a a predominar un tipus d'investigació de caracter empiricis
ta i amb poc ale generalitzador, en el qual s'investigaven aspectes 
a'illats del fenomen pedag6gic i es desaprofitaven les possibilitats 
d'aixecar-se per damunt de les dades concretes. 

- es pretengué generalitzar un model pedag6gic ideal, ut6picament 
val id per a qualsevol societat socialista, sense donar importancia a 
les condicions concretes de cada país, a la seva cultura, hist6ria, tra
dicions i costums. 

- els problemes d'investigació no estaven directament determinats per 
la vida de I'escola i de I'educació, sinó per determinacions oficials, ja 
que hi havia temes prohibits i d'altres molt investigats (per6 no resolts 
en la practica educativa). 

- la teoria psicopedag6gica brindava una visió desproblematitzada de 
la societat socialista, de caracter idíl·lic i paradisíaco Tot al contrari, la 
imatge de la societat capitalista era escatol6gica, d'esfondrament 
imminent i de crisi total. 

- existia una incongruencia entre I'adopció del principi de la unitat 
d'a116 instructiu i d'a116 educatiu, i la seva mancada concreció en la 
practica pedag6gica. 

- hi havia un divorci evident entre els resultats de les investigacions 
psicol6giques i la tasca pedag6gica. S'admetien formalment les rela
cions entre ambdues ciencies, per6 en la practica educativa no s'era 
conseqüent amb aquest criteri. 

És a dir, que entre la psicologia i la pedagogia socialistes existien con
dicions 16giques (internes) i socials per a la seva integració, i amb resul
tats científics inobjectables a la investigació concreta (reconeguts fins 
avui en dia), per6 les condicions sociopolítiques no van permetre que s'hi 
integrés. 
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Quines són les condicions actuals i reals per a la seva 
integració? 

El fet que existeixin tota una sérle precedents histórics ~ er a la integra
ció de les ciéncies psicológica i pedagógica no vol dir que aixó s'aconse
gueixi de manera ineluctable, ja que les condicions historicClsocials contri
bueixen al desenvolupament científic, L'origen i I'evolució e e la psicologia 
com a disciplina independent es troba fortament impregnat d'empremtes 
pedagógiques d'arreu del món on va anar arrelant aquesta :iéncia, peró el 
marc sociohistóric va tenir sempre un paper decisiu; i un cas exemplar en 
va ser la societat soviética i d'altres pa'isos socialistes (inclosa Cuba), on 
no es va aconseguir aquesta integració, 

A Cuba, com a part integrant del camp socialista, es van difondre els 
éxits innegables de la pedagogia i de la psicologia socialistes, juntament 
amb els mals que Ilastraven els seus vincles, Per exemplEi, en la década 
deis anys 70 fou creada la carrera de psicopedagogia, di lS deis instituts 
superiors pedagógics, amb assignatures en el pla d'estL dis d'ambdues 
ciencies, peró sense que s'aconseguís I'anhelada unitat interna: els con
tinguts de psicologia i de pedagogia s'agrupaven en sellgles grups de 
materies separades entre si: Teoria de I'ensenyament, Teoria de I'educació, 
Metodologia de la labor educativa, Psicologia general, P~¡icologia de les 
edats i pedagógica, 

A partir de la decada deis anys 90, com a conseqüéncia deis canvis 
sobtats en els plans d'estudi C, la situació comenc;:a a canviar, ja que en la 
formació professional de mestres es decidí integrar els continguts psico
pedagógics a la disciplina de Formació Pedagógica General, amb I'espe
rit d'unitat que es reflectia en el nom de les assignatures :jue la van con
formar: História de I'educació, Mestre i societat, L'adolescent i el seu de
senvolupament i Educació de la personalitat. 

És evident I'afany integrador d'aquesta disciplina (tot i que no ho va 
aconseguir de manera óptima) en transcendir els noms d'assignatures tra
dicionals -Fonaments de psicologia, Direcció del procés d'ensenyament i 
Direcció del procés educatiu-, com també en presentar el plantejament 
d'objectius declarats amb un major nivell de generalitat, qLe va intentar su
primir la dicotomia entre alió instructiu i alió educatiu, 

Aquest canvi va tenir un caracter agosarat, ja que les noves assignatu
res posse'ien noms que no es corresponien directament éLmb cap ciencia 
específica, la qual cosa va crear dificultats addicionals al~ qui defensaven 
I'enfocament tradicional de I'ensenyament i als qui estaven d'acord amb 
els canvis, peró no tenien experiéncia a executar-Ios, No obstant aixó, és 
innegable que la nova disciplina va estimular i exigir la intEgració deis con
tinguts psicopedagógics en una major mesura que abans la qual cosa no 
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és més que un reflex general de la conjunció de les ciéncies al món, i de 
la psicopedagogia en particular. 

Un Colectivo de Autores (1975) planteja que en el desenvolupament 
científic conflueixen dues tendéncies alhora: el creixement d'una multitud 
de teories i la formació d'una teoria general unificada. Ambdues consti
tueixen dos etapes en el desenvolupament del coneixement que es pres
suposen mútuament. A mesura que la psicologia i la pedagogia anaren en
riquint els seus respectius cossos teorics, s'anaven gestant les condicions 
per a la conformació d'una teoria que s'integrés en les dues. És a dir, que 
en la psicopedagogia es produeixen importants processos analiticosinté
tics, o encara millor, d'abstracció-generalització. 

Com que la investigació psicopedagogica té la subtilesa que són per
sones investigant altres persones, el paper d'investigador (o d'educador) 
és vital en aquest procés (González, 1993). En les ciéncies naturals es pro
dueix una relació subjecte (investigador)-objecte, pero en la psicopedago
gia la relació és subjecte (investigador)-subjecte (investigat), per la qual 
cosa adopta un matís diferent en el procés indagatori. Aquest procés inte
ractiu de I'investigador (educador) amb el subjecte investigat (educand) és 
determinant en la producció del coneixement, i la comunicació adquireix 
també un valor metodologic intrínseco 

La intencionalitat de I'investigador i la relació empatica que s'ha d'es
tablir obligatoriament amb els subjectes experimentals confereix un carac
ter peculiar a la investigació psicopedagogica, cosa que es troba absent 
en el cas d'altres ciéncies no socials i planteja nous problemes a la teoria 
i a la metodologia, pero a la vegada enriqueix els resultats mitjan9ant una 
relació subjecte-objecte, com tota fenomenologia sociopsicologica intrín
seca al que és huma, i posseeix moltes potencialitats educatives. Per 
aquest motiu, també s'ha d'acceptar que la practica professional del psi
copedagog, per la seva propia esséncia, constitueix una via legítima del 
coneixement científico 

El vincle entre el que és objectiu i el que és subjectiu, en els resultats 
científics, esdevé un problema derivat d'aquestes analisis en la investiga
ció psicopedagogica. L'enfocament tradicional positivista planteja la recer
ca davant de tot al lo objectiu com a paradigma logic a I'estudi deis feno
mens de la naturalesa, pero les investigacions en el camp de la persona
litat i la seva formació no poden desposseir-se del que és relatiu al sub
jecte, ja que hi ha el perill de perdre quelcom que és consubstancial a 1'
home: la seva subjectivitat. 

El predomini del positivisme en I'educació ha determinat cert excés 
d'objectivisme pel fet que limita al maxim qualsevol manifestació d'allo 
subjectiu en I'obtenció de les dades, que representa una qüestió contra
dictoria quan es treballa amb persones a les quals, precisament en el seu 
desenvolupament com a personalitats, els és característica una evolució 
significativa del seu món interno 
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La subjectivitat és una realitat ontológica i cognoscible, per la qual 
cosa pot i ha de ser investigada científicament sense renun::iar a I'objecti
vitat del coneixement, la qual cosa és una realitat complexa, múltiple, ínte
gra, contradictória, canviant i irregular. 

No s'ha de confondre I'acceptació del que és subjectiu 3mb el subjec
tivisme, com a element que desvirtua totalment els resultats de les investi
gacions. El subjectivisme és la tergiversació en el coneixel1lent d'alló sub
jectiu, la seva absolutització en detriment de I'objectivitat c;ue ha de pos
seir tot coneixement científico Ni s'ha de contraposar el qUEl és objectiu al 
que és subjectiu, ni s'ha de confondre o identificar-ho. Per 3.questa raó, hi 
ha autors, com ara Bisquerra (1989), que de manera encer:ada plantegen 
la possibilitat i la necessitat de complementar la investigac ó quantitativa i 
la investigació qualitativa en I'educació. 

Conclusions 

- Existeixen prou elements per acceptar I'existencia de la psicope
dagogia com a disciplina científica contemporania, no només com 
a resultat de la interacció entre les ciencies psicológica i pedagó
gica (les seves dues ciencies basiques), sinó també d'altres cien
cies socials i tecniques que tenen avui com avui un gran desenvo
lupament. 

- Per tant, és lícit parlar de la psicopedagogia com a ciencia amb els 
seus problemes, amb una teoria i amb metodologia própies, i vincu
lar-la a la formació de la personalitat de I'home a I'e~,cola, a la famí
lia i a la comunitat. 

- Els seus rics antecedents histórics, molt units a la psicologia i a la 
pedagogia com a ciencies, constitueixen arguments a favor del de
senvolupament que li confereixen estatus científic real. 

- Les condicions sociopolítiques deis pa'lsos on la psicopedagogia ha 
anat adquirint la seva .posició actual són un factor determinant com 
a estímuls o barreres en la seva maduració científica. 

- És comú trobar en alguns pa'lsos, dins del terme de ciencies de I'e
ducació, les qüestions essencials de la psicopedagClgia en I'actuali
tat, com a reflex del caracter interdisciplinari de la citada ciencia. 

- Com a part de les ciéncies socials, es plantegen av Ji a la psicope
dagogia diferents problemes de caracter epistem Jlógic de gran 
vigencia, de I'elucidació exacta deis quals depen m]lt la reconcep
tualització científica de la seva teoria, les seves cate ~ories, principis 
i metodes d'investigació, com també les noves formes de concebre 
la formació de I'home dins del seu entorn ecológic. 
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- Els problemes epistemol6gics de la psicopedagogia i la seva com
prensió científica s'insereixen totalment dins deis problemes socials 
de les ciéncies amb qué I'home s'ha de saber enfrontar avui en dia 
amb audacia, saviesa i flexibilitat de pensament. 
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w El artículo valora, desde el 

punto de vista teórico, algu
nos de los problemas epis
temológicos que se le plan
tean a la Psicopedagogía 
como ciencia. Se precisa 
primero qué es la epistemo
logía y su valor para las 
ciencias en la actualidad, 
se realiza un análisis históri
co del desarrol/o de la Psi
cología y la Pedagogía co
mo ciencias, las cuales han 
compartido problemáticas 
comunes de investigación y 
en la práctica profesional, 
lo que ha condicionado su 
acercamiento mutuo y pro
gresivo hasta su integración 
en una ciencia psicopeda
gógica, con la consiguiente 
aparición de determinados 
problemas epistemológicos 
en el campo psicopedagó
gico con repercusión direc
ta en la investigación edu
cativa. Finalmente, se expo
ne la aplicación de determi
nados criterios epistemoló
gicos en la investigación psi
copedagógica de la comu
nicación educativa. 
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Abstracts 

Cet article évalue, du point 
de vue théorique, certains 
des problémes epistémiolo
giques que la Psychopéda
gogie, en tant que sCience, 
rencontre. On y précise 
dans un premier temps ce 
qu'est /'épistémiologie et son 
importance pour les scien
ces 8 /'heure actuel/e. On el
fectuera ensuite une analy
se historique du développe
ment de la Psychologie et 
de la Pédagogie en tant 
que sciences, qui ont par
tagé des problématiques 
communes de recherche et 
aussi dans la pratique pro
fessionnel/e, ce qui a condi
tionné leur rapprochement 
mutuel et progressif jusqu '8 
leur intégration dans une 
science psychopédagogi
que, avec /'émergence con
séquente de problemes d'or
dre épistémiologiques dé
terminé s dans le champ de 
la psychopédagogie avec 
une répercussion directe 
sur la recherche éducative. 
Finalement, /'auteur présen
te I'application de certains 
criteres épistémiologiques 
dans la recherche psycho
pédagogique de la commu
nication éducative. 

This ar'icle undertakes a 
theoreti(;al appraisal 01 so
me of the epistemological 
problems that Psychopeda
gogy has to confront as a 
science. It outlines what is 
undersDod by epistemology 
and as!'esses its current va
lue for the sciences. A his
torical analysis is then un
dertakGn of the develop
ment 01 Psychology and Pe
dagogy as sciences, both 
01 whic h have had to fa ce 
similar oroblems in the con
ductinf' of research and in 
their rrolessional practice 
and hé ve, as a result, pro
gressively come to share si
milar ground, culminating in 
their ir tegration in Psycho
pedagJgy The consequen
ce of t ~is has been the ap
peararce of certain episte
mological problems in the 
field ?f psychopedagogy 
that hilve had direct reper
cussio~s in the research 
condu~ted in education. Fi
nal/y, Ihe article outlines the 
applic 3tion of a number of 
episte 71ological criteria in 
the p!ychopedagogic rese
arch cf educational commu
nication. 
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