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Aquest article es basa en el treball de recerca anomenat Concepcions 
sobre la relació entre trastorn mental i perillositat i les seues implicacions, 
en la pràctica psicològica. Antecedents: alguns psicòlegs i psiquiatres su-
posen que hi ha una associació entre trastorn mental i perillositat. L’objectiu  
de la present recerca és confrontar aquesta associació, a partir de la revisió de  

un enfocament historicohermenèutic, de disseny qualitatiu; es van prendre 
textos dels autors representatius de les escoles psicològiques humanista, 
cognitiva, dinàmica i psicoanàlisi, estudis sobre la perillositat i la seua rela-

evidències teòriques o de recerca que sustenten una relació entre el trastorn 
mental i la perillositat. Conclusions: la relació establerta és deguda a imagi-
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naris socials que han estat generats i sostinguts per posicions basades en la 
por i les creences. 

Paraules clau: perillositat, avaluació del risc, peritatge, Psicologia, trastorn 
mental, agressió. 

Abstract

This article is based on research called Conceptions about the Relation-
ship between Mental Disorder and Dangerousness and their Implications for 
Psychological Practice. Review: some psychologists and psychiatrists have the 
suppose that is an association between mental disorder and dangerousness. 

The aim of this paper is to confront that association based on a review 
different publications. Method: theoretical documentary, monographic, with 
an historical-hermeneutic approach, and qualitative design; texts were tak-
en from representative authors of the psychological schools, including the: 
humanistic, cognitive, dynamic and psychoanalysis, besides, dangerousness 
studies and their relationship to the «psi knowledges» among others. Re-
sults: It was found that there are not theoretical or investigative evidence to 
support a relationship between mental disorder and dangerousness. Conclu-
sions: the relationship between mental disorder and dangerousness is due 
to social imaginaries that have been generated and sustained by positions 
based on fear and on beliefs. 

Key words: Dangerousness, Risk. Assessment, Expert’s Report, Psychology, 
Mental Disorder, Aggression. 

Aquest article és resultat d’una recerca teòrica que tenia per objectiu dilu-
cidar les concepcions sobre la relació entre trastorn mental i perillositat, a partir 
de la revisió de les concepcions de la psicoanàlisi i tres escoles psicològiques: 

les instàncies judicials i alguns casos d’avaluació de la perillositat. Des d’ací, 

d’avaluació de la perillositat i les formes en què la Psicologia hi ha respost.
Aquesta recerca parteix del supòsit que conèixer les idees que subjauen a la 

concepció d’una tal relació, permet determinar si correspon a estudis rigorosos 
o més aviat a una associació sense més, tenyida d’elements més que psicolò-
gics, morals; estar al corrent de quines són aquestes concepcions i les implica-
cions que se’n deslliguen permetrà exercir una tasca més ètica en relació amb 
la perillositat, mentre hi ha una consciència dels supòsits que hi ha darrere seu.
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Plantejament del problema

La perillositat, tot i no ser objecte d’estudi de la Psicologia, ha aparegut 
-

situa el trastornat com un ésser en essència diferent d’aquell que es declara 
normal, i a través d’aquestes suposicions, ha estat vinculat amb crims incom-
prensibles i insòlits, i des d’ací ha passat a relacionar-se amb un concepte més 
abstracte: la perillositat. 

Sobre una tal base, es van plantejar les preguntes guia d’aquesta recerca: 
com respon la Psicologia a la pregunta per la perillositat? La Psicologia esta-
bleix una relació directa entre trastorn mental i perillositat o pensa que aquesta 
relació no existeix? Es parteix del fet de pensar que la concepció sobre aques- 

solament en el camp que se suposaria exclusiu de la perillositat, el peritatge, 
sinó també en altres àmbits com el clínic i el social.

La recerca base d’aquest article es va realitzar amb un enfocament de re-
cerca historicohermenèutica, que té com a base la interpretació d’un fenomen 

es busca comprendre els fenòmens relacionats amb el seu context històric i 
interpretar a la llum de les teories la relació entre trastorn mental i perillositat, 
perquè, a partir d’ací,es deslliguen les implicacions en la pràctica psicològica. 

-
sa el coneixement com a producte social, travessat per la subjectivitat dels in-
vestigadors, amb un èmfasi especial en la discursivitat. Per a aquesta recerca 

les concepcions sobre la relació entre trastorn mental i perillositat; entre els 
materials documentals es van incloure textos dels autors representatius de cada 

aquest rastreig va ser de 84 textos.
Per al desenvolupament de la recerca base d’aquest article es van seleccio-

nar 84 textos impresos i documents de bases de dades i Internet. Es van fer servir 
fonts primàries, secundàries i generals. Per a les fonts primàries, d’una banda, 
es van prendre autors representatius de les escoles psicològiques presentades en 
l’article, com Abraham Maslow, Albert Ellis, Otto Kernberg i Sigmund Freud. 
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D’altra banda, s’hi va incloure Michel Foucault per discutir sobre l’associació 
que s’ha realitzat entre trastorn mental i perillositat. En les fonts secundàries es 

la violència i l’anàlisi de casos en què es relaciona el trastorn mental i la perillo-
sitat. Finalment, les fonts generals es van usar buscant informació introductòria 
als temes d’inimputabilitat i perillositat.

revisar, per desenvolupar la recerca, textos impresos i documents de bases de 
dades com Ebsco, Dialnet, Redalyc, ApaPsyc i Scielo. Entre les fonts primàries 
es van incloure diversos llibres de Michel Foucault, que va fer un recorregut im-

i les instàncies jurídiques, amb textos com Los anormales: Curso en el Collège 
de France La vida de los hombres infames Defender 
la sociedad: Curso en el Collège de France 

Es van triar els autors més representatius dels corrents seleccionats, ras-
trejant les seues concepcions sobre la patologia mental i la seua relació amb la 
perillositat. Així, de l’escola humanista es van revisar Principles of Abnormal 
Psychology El hombre en busca de sentido de 

Manual de teràpia racional emo-
tiva Terapia cognitiva de los trastornos de personalidad 

Otto Kernberg, per la integració que realitza de diverses tendències d’aquesta 
escola, tot analitzant els llibres:La agresión en las perversiones y en los desór-
denes de la personalidad Trastornos graves de la personalidad: es-
trategias psicoterapéuticas La teoría de las relaciones objetales y el 
psicoanàlisis clínico 
textos de Sigmund Freud i Jacques Lacan. Es van incloure a més en les fonts 
primàries treballs de recerca sobre la relació entre trastorn mental i la perillosi-

Informe forense: imputabilidad y trastorno antisocial de la personalidad
Predicción de la violencia: 

entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia
Nuevas aportaciones a la evaluación del riesgo de 

violencia
Entre les fonts secundàries es van abordar manuals de psicopatologia com 

ara el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM IV-R 

y problemas relacionados con la salud
se’n va prendre informació introductòria, articles de revistes en línia sobre el 

Competencia e imputabilidad -
Peligrosidad y medidas de seguridad
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En aquest apartat es treballaran quatre grans aspectes que donen compte 

Visions de les escoles psicològiques sobre l’ésser humà 

Pel que fa a aquest aspecte es van treballar les escoles psicològiques hu-
manista, dinàmica, cognitiva i la psicoanàlisi. Si bé l’anàlisi de la informació 
sobre les escoles es va realitzar indagant temes com ara la seua concepció d’és-

perillositat, per a aquest article es treballarà particularment sobre el que en cada 
escola es desvetla respecte a l’agressió en l’ésser humà.

D’una banda, en aquests corrents psicològics l’agressió és vista implíci-
tament o explícitament com a negativa i, d’altra banda, és vista com a consti-
tucional de l’ésser humà. El primer punt de vista l’adopten l’escola cognitiva i 

és un aspecte que l’ésser humà no ha de posseir, visió adoptada per l’escola 

ha aspectes negatius, en cobreixen uns altres de més positius. Relacionada amb 
aquesta escola hi ha la teràpia gestàltica proposada per Fritz Perls, el qual en el 
seu text Yo, hambre y agresión
eina per a aconseguir l’equilibri,ja que permet als individus manejar elements 
de l’ambient que necessita assimilar, i rebutjar aquells que sent com a perjudi-
cials. En aquest cas, l’agressió es presenta aleshores per aconseguir un bé més 
gran per als individus: l’equilibri.

D’altra banda, la posició de la psicoanàlisi suposa l’agressió com a consti-

la que fa que l’ésser humà cedisca en aquests impulsos i els reprimisca o subli-
me; ací se situaria doncs un ésser humà oposat a l’anterior, presentat per l’escola 
humanista; mentre que el primer és bo i socialitzat, el segon és en el seu ésser 

la seua posició sobre la pulsió de mort en Mas allá del principio del placer 
-

teix de l’oposició entre pulsions de vida i de mort, però que l’amor d’objecte 
li mostra la polaritat entre amor i odi. Així, en aquest text equipara la pulsió 

unió, la primera s’encarrega de la desunió, per això reconeix la necessitat que 
la pulsió de mort siga reprimida com una manera de regular les relacions amb 
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no solament es manifesta en expressions físiques sinó que inclou paraules i ac-
cions per a rebutjar o humiliar l’altre, és a dir que va més enllà de l’acte físic i 
es trasllada al camp de les relacions simbòliques.

A pesar que explícitament s’evidencien dues posicions, en llegir entre lí-
nies es pot dir que totes les escoles manifesten que l’agressió és patològica, 
per la seua presència per se o per la via que se li dóna: en l’escola cognitiva 
l’agressió és una conducta desadaptativa si es torna hipervalent i irracional. En 
l’escola humanista l’agressió no forma part de l’ésser humà perquè aquest té 
potencialitats de ser bo i socialitzat i si presenta agressió cobreix aspectes més 
socialitzats, i si hi ha possibilitats d’agressió a si mateix s’ha de recórrer al con-

de l’ésser humà, aquesta s’ha d’integrar amb afectes positius cap a l’objecte i el 
si mateix per a aconseguir l’ambivalència i el reconeixement de la dualitat pre-
sent en les relacions amb els altres; si això no passa, el desenvolupament estarà 
estroncat i es podran produir trastorns com psicosi o narcisisme, en què l’agres-
sió no està integrada sinó que és projectada en la seua forma pura als objectes. 
En el mateix sentit, en la psicoanàlisi s’assenyala l’ésser humà com a agressiu 
naturalment, però cal que l’agressió s’unisca a la libido i es pose al servei de 

Així doncs, segons les concepcions de les escoles, amb independència 
que corresponguen a un ésser humà bo, socialitzat o a un ésser humà agres-
siu, l’agressió està relacionada amb la patologia. En l’escola cognitiva caldrà 
expressar-la només quan la situació la requerisca com a resposta; en l’escola 
humanista cobreix altres aspectes de l’ésser humà i encara que en l’escola di-
nàmica i la psicoanàlisi s’accepte la seua existència i necessitat, conjuntament 
s’assenyala que l’ésser humà ha de fer-hi alguna cosa que no és atacar l’altre o 
a si mateix, sinó modelar-la, integrar-la, neutralitzar-la, usar-la quan calga, si no 
provocarà alteracions que la faran part d’un trastorn.

Un aspecte que es va evidenciar al llarg del desenvolupament de la recer-
ca, base d’aquest article, és que les produccions culturals i els costums socials 
han popularitzat l’imaginari de la relació entre trastorn mental i perillositat. En 

anormalitat.

Perillositat 

La perillositat és la condició per la qual un individu és propens a realitzar 
actes antisocials, pot portar al delicte, però també es pot donar sense que aquest 
es presente; si es manifesta en un delicte, s’anomena perillositat criminal i si es 
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manifesta tot i que no es cometa aquest, s’anomena perillositat social o prede-

episòdic o circumstancial, d’acord amb la permanència dels factors que inter-
venen en la seua producció. Clínicament implica un diagnòstic i un pronòstic 
que depèn de la troballa dels seus índexs, com les conductes pre i postdelictives 
i el que revelen de la personalitat del delinqüent. En termes de l’establiment de 
la pena intervé com un diagnòstic pseudoclínic, ja que suposa l’existència d’un 
estat mòrbid. El seu tractament ha de posseir orientació etiològica, canalitzada 

Quant als trastorns mentals es consideren un risc de perillositat quan per 
la seua presència l’individu no puga comprendre l’abast de les seues accions ni 

històric, la pregunta per la perillositat no és nova per a la Psicologia. Foucault, 
en el text Los anormales  presenta el sorgiment de l’individu perillós 
des dels seus avantpassats: el monstre, l’incorregible i l’infant masturbador 

perillós, s’uneixen la instància mèdica i la judicial en les perícies per establir 
la responsabilitat i determinar un càstig o una terapèutica; però més enllà d’ai-
xò, per explicar allò que sembla sense raó i respondre a la pregunta sobre la 
perillositat del subjecte. Foucault evidencia que en aquests se substitueix l’in-
dividu jurídic pel subjecte que es pot sotmetre a una tècnica de normalització 

-
tualment, en els peritatges se sol·licita assessorar sobre la internació voluntària 
o involuntària, la inimputabilitat i la llibertat condicional; els professionals de 
la salut mental avaluen si és necessària una intervenció per a protegir terceres 
persones de probables danys, valoren en quin moment és necessari l’ingrés 
involuntari i en quin moment el pacient pot tornar a la comunitat. En relació 
amb això, és important assenyalar que els corrents psicològics presentats en 
l’apartat anterior no assumeixen en els seus cossos teòrics o metodològics la 
perillositat ni l’avaluació del risc.

Les dades que es recullen en el peritatge de perillositat corresponen als 
aspectes com per exemple el tipus de delicte, si és reincident o no, si ha comès 
altres delictes i de quin tipus, si hi ha consum de substàncies tòxiques, la histò-

hi ha suport familiar i qui el representa, queixes que s’han presentat contra el 
presoner, sancions i faltes que ha tingut, agreujants o atenuants, treballs i trac-

s’ha comportat durant aquells episodis. Aquestes dades es recullen amb una ex-
ploració de l’intern, entrevistes i observació del seu comportament, després són 
interpretades i avaluades, de manera que es tinguen en compte els aspectes més 
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rellevants per al cas particular, que pot ser d’agressió sexual, pautes relacionals, 
autocontrol i impulsivitat, entre d’altres.

L’informe inclou les entrevistes individuals i l’observació del comporta-
ment durant aquestes, els tests o escales aplicades, entrevistes a familiars o ava-
ladors i a professionals que hagen estat connectats amb l’intern i els controls 
analítics. L’informe té com a principal objectiu avaluar el grau de perillositat 

jurídic i en l’imaginari col·lectiu se suposa una relació entre el trastorn mental i 
la perillositat (de la Peña Martínez, 2009; Caldeira dos Santos, Silva de Souza 
i Caldeira dos Santos, 2006; Bravo i Olivier Sudbrack, 2010; Campos Marín, 

través dels mitjans de comunicació i el cinema, que generen pors bàsiques en 
la població com ara l’esquizofrènia i les psicosis en general, els trastorns de 
personalitat narcisista, límit i antisocial.

Trastorns associats amb la perillositat 

ESQUIZOFRÈNIA 

L’esquizofrènia és un dels diagnòstics associats a la violència, particular-
ment contra si mateixos (Fresón et al., 2012; Medina Ortiz i Arango López, 

el nivell de risc són els símptomes positius, antecedents de violència personal, 
consum de substàncies comòrbides, major nombre d’hospitalitzacions psiquià-
triques i edat més primerenca de la primera hospitalització; la perillositat no 
s’augmenta per la presència del trastorn sinó dels símptomes psiquiàtrics actius 

-

-
-

tectar l’existència de pensaments violents, al·lucinacions, deliris; per exemple, 
els deliris paranoides poden generar violència com a reacció a la persecució que 

TRASTORNS DE PERSONALITAT 

Els trastorns de la personalitat s’associen a la violència, especialment el 
trastorn antisocial de la personalitat i el trastorn límit de la personalitat (Esbec i 

borderline o límit segons el CIE-10 (Organització 
-

bilitat en les relacions interpersonals, l’autoimatge i l’afectivitat i una notable 
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desproporcionats per evitar un abandó real o imaginari, relacions inestables que 
alternen entre la idealització i la devaluació; sentiments crònics de buit, ira in-

de Recerques en Psicologia Clínica i Social, els individus amb aquest trastorn 
esperen reconeixement i recompensa, poden ser molt seductors o complaents, 

es poden tornar agressius; davant els canvis, separacions i frustracions solen 
reaccionar amb temor, desesperació i angoixa; senten insatisfacció amb la seua 

mesuren el perill per robar, enganyar o assassinar.
Entre els trastorns de personalitat relacionats amb situacions de violència hi  

DSM IV–TR (Ame-
rican Psychiatric Association
general de grandiositat, tant en la imaginació com en el comportament, a més 

-
-

onar amb individus o institucions d’alt nivell; interpersonalment és explotador, 
tendeix a la cobdícia i a l’apropiació d’idees o béns d’altres.

PSICOPATIA O TRASTORN DE PERSONALITAT ANTISOCIAL

La psicopatia és un dels trastorns que es relaciona més estretament amb la 
perillositat (Raine i Sanmartín, 2000, com es va citar en Galvis Bernal, 2010; 

que psicopatia i delicte són dues coses diferents, es troben molt vinculades; la 
psicopatia és un trastorn mental, entre els seus símptomes hi ha el comporta-
ment antisocial persistent, freqüent i variat, la impulsivitat, la falta d’empatia 

càstig; aquesta patologia s’associa amb el sadisme i és un factor rellevant per a 
pronosticar la conducta delictiva. S’ha denominat de diverses maneres, com ara 
psicopatia, sociopatia, trastorn dissocial i trastorn antisocial de la personalitat.

Malgrat això, Harvey Cleckley realitza, en La máscara de la cordura 
-

copàtiques no solament són a les presons, sinó també en els grups més respectats 

L’opinió de Cleckley és semblant a la de Robert Hare, en el sentit que el concep-
te de psicopatia no és tan sols per a persones que tenen conducta desviada, sinó 

tot èxit professional. En Sin conciencia: el inquietante mundo de los psicópatas 
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que nos rodean 
-

Hare, la psicopatia està formada per quatre facetes intercorrelacionades: inter-
personal, afectiva, estil de vida i antisocial. Aquesta conceptualització implica 

l’antisocial, part indissociable del quadre. 
Basat en la descripció de Cleckley, Hare va establir 22 ítems per avaluar la 

psicopatia i va dissenyar la Psychopathy Checklist. Després d’un procés de re-
Hare Psychopathy Checklist-

Revised (PCL-R)
interpersonals, afectius i conductuals. Després es va establir la Psychopathy 
Checklist: Screening Version (PCL-SV), que ha permès atendre l’estudi a la 

Psychopathy 
Ckecklist: Youth Version (PCL-YV). 

Hi ha un conjunt de trets propis del psicòpata com ara les mentides pato-

menyspreu per la llei, que el relacionen necessàriament amb el crim, ja que per 
aquestes característiques és molt fàcil que incórrega en conductes delictives. 
Aquest diagnòstic ha generat discrepàncies en el sistema jurídic, entre els qui 

l’Argentina i el Brasil, el diagnòstic de psicopatia en la comissió d’un delicte 
pot implicar un dictamen de semiimputabilitat, pel qual s’assumeix que a pesar 
que l’individu siga conscient dels seus actes i del judici d’aquests, no posseeix 
la mateixa capacitat d’autocontrol d’individus sense el trastorn i per tant no és 
imputable totalment.

DEPRESSIÓ

Segons les directrius del Viceministeri de Salut i Benestar Colombià 

la de la seua família.
En la depressió hi ha el diagnòstic d’episodi depressiu major (Posada Vila, 

cada dia. En infants i adolescents, l’estat d’ànim pot ser irritable, hi ha una 
disminució de l’interès o de la capacitat per al plaer en totes o quasi totes les 
activitats, alteracions de pes, patrons d’apetit i somni, sentiments d’inutilitat o 
de culpa excessius o inadequats, pensaments recurrents de mort (no solament 

-



65Anuari de Psicologia

La depressió afecta el comportament, el pensament, l’humor, els senti-
-

L’èmfasi en els trastorns anteriors en relació amb el tema de la perillositat és 
degut al fet que aquests han estat vinculats amb situacions de risc contra si ma-

Des d’aquesta revisió es va evidenciar que hi ha trastorns l’existència dels 
quals dispara les alarmes de la perillositat, entre aquests la psicosi i el trastorn 

trastornats mentals, inclosos els esquizofrènics, no es va trobar una proporció de 
crims més gran, és a dir, no eren substancialment més perillosos que els altres. 

Valoració del risc 

comportaments violents; no obstant això, són diferents: la perillositat és la qua-

és l’acte en si. 
D’altra banda, es van desenvolupar protocols i instruments per a la valo-

comprendre per què el subjecte va actuar violentament en el passat, i determinar 
-

davant, per tal d’evitar circumstàncies que el poden portar a prendre decisions 
violentes. Quan l’avaluació evidencia un alt risc, s’estableix un programa de 
reducció d’aquest, que implica supervisió, hospitalització o suspensió de la lli-
bertat condicional. 

Per realitzar la valoració del risc es recullen dades amb l’observació del 
-

vistes a familiars i professionals. Per desenvolupar-la hi ha tres grans proce-
diments: la valoració clínica no estructurada, la valoració actuarial i la valora-
ció clínica estructurada. En la valoració clínica no estructurada s’apliquen els 
recursos clínics d’avaluació i pronòstic tradicionals al comportament violent; 
pot incloure instruments objectius d’avaluació com els tests, però les dades no 

elements que porten a la decisió no són sistemàtics, per la qual cosa no es pot 
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es van proposar els dos procediments d’avaluació següents: el model actuarial 
i el model de judici clínic estructurat. En el model actuarial es pondera empíri-
cament la informació i s’obté una puntuació de probabilitat determinada que re-

el risc de violència, es prediu la violència en termes relatius, comparant 

canvis en els factors de risc dinàmics i contextuals, a més es considera mecànic 

les decisions estan basades en el coneixement sobre la violència i els factors de 
risc amb l’ajuda de guies de valoració; aquest procediment està dissenyat amb 

-

determinar aspectes com la imputabilitat i la internació. Es troben com a aspectes 
rellevants el fet que, en primer lloc, es fa una difusió dels crims com a producte 
de ments trastornades i individus perillosos; tendeix a anomenar-se l’individu 

-

En segona instància, es presenten canvis inexplicables en els diagnòstics, segons 
els diferents professionals o moments en què són avaluats els subjectes;aquests 

s’examinen més que factors psicològics, aspectes com ara la falta de disposició 
de la família per a cuidar el subjecte. Un tercer aspecte és que en aquestes ava-
luacions el més primordial en els diagnòstics va ser determinar la perillositat i 
imputabilitat, no el tractament dels subjectes. Finalment, entre els aspectes que 

 
havia anunciat però, malgrat aquest anunci, no li va ser avaluada la perillositat.

Psicologia davant la demanda per avaluar i tractar la perillositat.
Les concepcions de la psicoanàlisi i les escoles psicològiques revisades 

manifesten, implícitament o explícitament, que l’agressió és patològica; ien re-
lació amb els trastorns més associats amb la violència, es troba l’esquizofrènia, 
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particularment en casos que presenten violència anterior o símptomes positius; 
així i tot, com es va veure en els resultats, no hi ha evidència que els subjectes 
amb un trastorn mental siguen realment més perillosos. 

pel que fa a la perillositat i la seua relació amb els trastorns en les concepcions 

-

en la valoració de la perillositat cal tenir en compte la pressió externa, ja que 

pot fer que la demanda implícita siga allunyar-los de la societat; és important 
pensar ací que el control de la perillositat ha protegit la societat d’aquells sub-
jectes –tal com ho diu el terme– perillosos, però aquesta atribució ha canviat 
segons les èpoques; han estat denominades i censurades com a perilloses les 

-

de perillositat, es va fer un canvi de terme: es va passar a avaluar la violència 
que, com es va veure, pot estar relacionada amb la perillositat, però no és el 
mateix; així, davant un element que no es pot mesurar, no es millora i treballa 
en l’instrument sinó que amb aquest instrument es mesurarà un altre constructe. 
D’altra banda, la cerca de mètodes d’avaluació cada vegada més rigorosos i 
amb més capacitat predictiva evidencia un desig d’acumulació del saber, un 
que permeta distingir els fenòmens que poden afectar la societat. Un element 
important pel que fa a això és que, una vegada fet el dany, algunes vegades no 
hi haurà reparació possible. Quin camí queda? El de la prevenció. A nivell orgà-

psicològic, es pretén igualment detectar-les amb prou antelació per intervenir 

actuar, cal aturar-lo abans que el dany –potser irreparable– estiga fet i per això 
es dissenyen paquets de saber: per donar compte de com es produeix la perillo-

Ara bé, què van evidenciar els casos revisats? En aquests es troba que 
l’avaluació ha estat lligada a assumptes més relacionats amb el que s’ha supo-
sat com a anormal que amb aspectes psicològics, per exemple, a indagar si el 
subjecte té o no lligams familiars, feina o lligams estables amb la comunitat; 
l’avaluació s’enfoca a protegir la societat més que a tractar el subjecte, i si bé 
segons l’opinió comuna pot ser prioritari protegir el cos social, caldria pregun-
tar qui protegeix aquests individus. Es dirà que els qui fan mal són ells, però és 
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important pensar que les formes d’exclusió i, en aquest cas, la falta de tracta-
ment també impliquen un dany per a aquests subjectes. 

D’altra banda, el que s’ha vist en els casos evidencia que quan sorgeix un 

altres elements de poder, com els mitjans de comunicació que s’encarreguen de 
donar la seua visió dels fets. Aquesta visió, tot i que de vegades està emparada 

sectors fa que el temor que es té a un subjecte perillós siga més que pels seus ac-

-
xa lògica, la que anul·la el subjecte i el converteix en el seu crim, la que conver-

es tenen com a elements el dany, la falta de motius o raons per haver-se comès 

actes sense raó, un trastornat i és aquesta l’àrea dels sabers psi, que són cridats 
a establir la veritat sobre aquells. A més,amb la suposició moderna que l’ésser 

actes cruels i, si ho fa, és patològic–, aquests actes de crueltat incomprensible 
-

-

cometre’ls implica que en ell hi ha un desajust, desajust pel qual es pregunta 

el funcionament mental; addicionalment, atemptar o buscar danyar l’altre s’ha 

El recorregut realitzat porta a la pregunta:què es demana a la Psicologia? 

donat el paper de cuidador. Això s’il·lustra en el codi d’ètica on s’estableix 

perillositat. La demanda del peritatge obeeix no solament a l’avaluació de la 
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-

El Tiempo, 
-

sinar Rosa Elvira Cely (El Tiempo
Manotas Char, acusat d’assassinar el seu veí quan aquest li va demanar que 

El Tiempo

de la defensa d’aquests tres individus davant els seus crims s’ha intentat usar la 

Manotas havia assistit, infructuosament, en diverses ocasions a rehabilitació 
per consum d’alcohol i drogues. I Javier Velasco ja havia estat declarat inimpu - 
table i posat en tractament per un crim comès l’any 2002.

Si es pensa en aquests casos a Colòmbia, l’afany de saber és per a la pro-
tecció de la societat; sota la pressió social que opera en aquest cas contra un 

un ésser abominable, que ha de ser exclòs de la societat per a defensa d’aques-

-
ment pels mites i imaginaris que es teixeixen al seu voltant–; sinó que, davant 
aquests individus, en el moment de realitzar una avaluació pot ser es demanarà 

tot ser el mateix psicòleg determinat com un element defectuós?
-

estar de l’individu, siga quin siga aquest i sense intervenir l’acte comès; si bé 
això no vol dir que se li permeta fer el que desitge, sí que implica que si se’l 
considera trastornat reba un tractament, no simplement l’exclusió. A més en 
consideració del respecte per l’ésser humà després del trastorn, és l’hora de 

redueixen l’individu al seu crim i el marquen com a destructor i perjudicial per 
a la societat. Quant a la pregunta sobre la posició del psicòleg, és important 
aproximar-se al coneixement d’aquest ésser humà, més enllà dels seus actes. 
Pot ser és un procés més llarg i per això tampoc convé a les necessitats judi-

de respondre no des del discurs dels mitjans o des de la pressió o el temor, sinó 
des del seu saber.
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d’aquesta . 

psicològic, que regeix les concepcions de qui avalua sobre la psicopatologia i 

fet als sabers psi, la seua avaluació i tractament encara està en nivells exigus, 

la recerca i des de desenvolupaments psicològics. Tenint en compte això, és im-
portant remarcar en aquestes conclusions aspectes que es podrien revisar quant 
al tema, amb l’ànim de fer que la resposta dels sabers psi corresponga realment 
a un estudi judiciós del tema i de les seues implicacions.

El primer aspecte és el pas de l’avaluació de la perillositat a la concernent 
a la violència, per què es mesuren com a equivalents si no ho són, caldria dir 
que la perillositat com a tal no es pot mesurar –no quantitativament– i que per 
això es mesura la violència, però aquesta és ja una altra qüestió. En pro de la 
rigorositat, seria important fer aquest seguiment per determinar si perillositat i 
violència poden ser un contínuum o si són dos elements diferents.

En segon lloc, i en l’àmbit colombià, estudiar casos com els presentats  
–Garavito, Manotas, Velasco– que sembla que tenen milers de manejos en què 

-
ar la perillositat en el mateix context, esclarir els seus requeriments, condicions 
i instruments. En aquesta mateixa línia seria oportuna la recerca sobre les repre-
sentacions de la perillositat i la malaltia mental en els professionals colombians, 
representacions prèvies que molt segurament modelaran estratègies d’avalua-
ció el dia que corresponga fer-la. I addicionalment, és substancial revisar la 
formació,ja que si bé al país es duen a terme peritatges per part dels psicòlegs, 

l’avaluació de la perillositat d’una manera professional i ètica.
-

gia amb la qual es diagnostica i allò que evidencien les proves, pot aproximar-se 
a establir si un subjecte té condicions que el fan més susceptible de cometre 
actes perillosos, també és cert que una mirada psicològica –que no etiquete– pot 
donar compte de la manera com el subjecte concep aquests actes i des d’ací 
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subjecte–no del monstre–, de donar compte d’això que ell o ella és i no d’allò 
que la societat s’imagina. L’actitud del professional dels sabers psi, a causa de 

mateix àmbit dels imaginaris socials, generats primordialment per la por, sinó 
en l’àmbit psicològic, dels símptomes, en què la presència d’un trastorn mental 
no necessàriament implica maldat o crueltat sinó patologia, i en l’àmbit de la 
patologia que no implica ni ha d’implicar exclusió.
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