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Abstract: This paper consists of a theoretical analysis which sets its goal to highlight and examine the
implications of an important paradigmatic shift in dealing with crime, from a predominantly causal
interest in finding out the factors determining the start of criminal acts to a desistance approach
focused on the factors that end a “criminal career.” The paper then explores the different theoretical
stands making up this desistance approach to understanding criminality, detailing three competing
explanations: i) the ontogenic theory, which argues that the terminative factor of criminal careers is
age, as offenders “grow out of crime” as they get older; ii) the sociogenic theory, whose main tenet is
that people grow out of crime not simply due to age alone, but by assuming new social roles, statuses,
and responsibilities, as they form families and get jobs; iii) the agency theory, which puts a strong
emphasis on the offenders’ will and subjective commitment to struggle their ways out of criminal
patterns of life. After mapping the various theories existing under the rubric of the “desistance
paradigm of criminal behavior,” the paper moves on to present the main features of an integrated
theoretical approach on desistance, which offers a more complex and realistic view on the nature of
the phenomenon of abandoning criminal activities. The paper concludes by illustrating the theoretical
merits and practical virtues of the integrative approach to desistance in presenting the methodology
and results of the “Liverpool desistance study,” a groundbreaking research in stopping crime.
Keywords: desistance, deviance, sociology of crime, criminality, agency.

Izvorâtă din înţelepciunea convenţională a simţului comun, ideea conform căreia,
pentru marea majoritate a infractorilor, comiterea de infracţiuni reprezintă o perioadă limitată
în biografia lor generală, a primit girul respectabilităţii academice. Privită sub specie
biografică, perioada în care este concentrată activitatea ilicită tinde să fie doar un capitol din
povestea vieţii unui individ, corespunzând de regulă anilor adolescenţei. Această constatare,
beneficiind de un puternic suport conferit de cercetarea ştiinţifică, implică faptul că perioada
în care individul este antrenat în comportamente infracţionale are o secvenţialitate triadică:
momentul de debut, o fază de derulare a activităţii delincvente şi punctul terminus, care
marchează finalul carierei delincvente. Criminalitatea a reprezentat un aspect de mare interes
atât pentru autorităţile interesate de combaterea şi pedepsirea devianţei, cât şi pentru
cercetătorii interesaţi de înţelegerea şi explicarea fenomenului. Totuşi, preocuparea teoretică
faţă de problematica infracţionalităţii s-a manifestat cu preponderenţă faţă de aspectele care
cauzează criminalitatea. Această focalizare asupra genezei criminalităţii a condus însă înspre
ignorarea aspectelor legate de factorii care conduc către terminarea activităţii infracţionale.
Acceptând ideea, pentru prima dată enunţată de E. Durkheim, care a stabilit
normalitatea infracţionalităţii în viaţa socială, anumiţi cercetători (Maruna, 1999; Laub &
Sampson, 2001 etc.) au mutat centrul de interes teoretic de pe determinarea cauzelor care
precipitează apariţia actului ilegal pe identificarea elementelor care duc la oprirea sau
abandonarea conduitei infracţionale. În acest context şi pe fondul acestei orientări s-a închegat
o literatură, aflată încă în stadiul de emergenţă, dedicată problematicii renunţării la conduita
infracţională, denumită desistare infracţională.
343

CCI3

PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY

Definirea desistării. Probleme şi diferenţe în înţelegerea fenomenului
În ciuda apetitului crescut pentru explorarea fenomenului desistării, dovadă în acest
sens fiind literatura voluminoasă (spre exemplu Maruna, 2001; Laub & Sampson, 2001;
Farrall, 2002; Maruna & Immarigeon, 2004) referitoare la cum se produce şi care sunt
elementele facilitatoare ale renunţării la conduita infracţională, şi a tendinţei iniţiale de
considerare că semnificaţia acestui proces nu implică neclarităţi, fiind simplu înţeles ca un
momentul finalizării carierei de infractor, conceptul de desistare se confruntă cu o lipsă de
unitate în privinţa modalităţii în care este definit. Studiile abordează aspecte sau momente
distincte ale fenomenului, motiv pentru care tragerea unor concluzii generale este un deziderat
greu de realizat.
Trecerea în revistă a literaturii de specialitate evidenţiază două modalităţi principale de
înţelegere a desistării, aceasta fiind văzută fie ca un eveniment static, fie ca un proces.
Definiţiile statice sunt cele care stabilesc desistarea ca fiind momentul terminării carierei
infracţionale (Farrall and Bowling, 1999). Concepţia desistării ca eveniment static consideră
că terminarea carierei de infractor implică existenţa unui anumit moment care marchează
temporal şi simbolic faza desistării. Punctul de final al carierei de infractor este văzut ca
momentul comiterii ultimului act infracţional. Acest mod de definire a desistării a generat
multiple critici, una fiind aceea că de cele mai multe ori desistarea nu se produce în mod
abrupt, ca ruptură biografică în viaţa individului, ci este un demers de durată, care este
caracterizat de perioade succesive de activitate şi pasivitate infracţională până la terminarea ei
definitivă. O altă critică majoră adusă perspectivei statice impută faptul că desistarea este
definită doar din exterior, în funcţie de un criteriu obiectiv (ex. ultimul act infracţional stabilit
de către cercetător sau înregistrat în documente oficiale), ignorându-se aspectele de natură
subiectivă ce ţin de actorul social care implică deciziile, planurile şi eforturile depuse de
acesta în vederea schimbării propriului comportament. Pentru a depăşi aceste limite s-a trecut
la adoptarea unei înţelegeri procesuale a desistării, în care lăsarea în urmă a vieţii
infracţionale este văzută ca un demers mai îndelungat, care nu este strict identificabil şi
delimitat în timp. În noua perspectivă de abordare a desistării se pune în principal problema
duratei perioadei de abstinenţă infracţională pentru ca desistarea să fie considerată un obiectiv
atins. Însă nici această abordare de tip proces a definiţiei statice a desistării nu este lipsită de
dificultăţi, cercetătorii stabilind unităţi de măsură diferite în funcţie de care au apreciat
desistarea ca fapt împlinit. Rămâne totuşi subiect al dezbaterilor intense întrebarea „Cât timp
trebuie să treacă de la comiterea unui act infracţional, fără ca individul să mai comită
infracţiuni, pentru a vorbi de desistare?”. Perioadele de timp avansate de către autori (Maruna,
2001; Mischkowitz, 1994; Kruttschnitt, Uggen and Shelton, 2000 etc.) ca indicator pentru
stabilirea desistării ca fapt îndeplinit variază extrem, de la câteva luni (Loeber, StouthamerLoeber, Van Kammen and Farrington, 1991) până la un maximum de 10 ani (LeBel, Maruna,
Burnett, Bushway and Kierkus, 2002). Totuşi, aceste unităţi de măsură ale cercetătorilor au
fost stabilite în funcţie de tipul studiului pe care l-au efectuat sau de tipul eşantioanelor pe
care le-au studiat, fiind în fond convenţii necesare (mai mult sau mai puţin arbitrare) pentru a
putea investiga acest fenomen al desistării ce se dovedeşte a fi atât de evaziv, lăsându-se cu
greu prins în definiţiile şi schemele analitice elaborate pentru a-i lămuri natura misterioasă.
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Deoarece desistarea este un proces sinuos, caracterizat de alternanţa perioadelor de
activitate cu cele de pasivitate infracţională, în stabilirea duratei de timp optime de analiză a
indivizilor pentru a observa apariţia ei este nevoie să se ţină cont în principal de două aspecte.
O perioadă de timp scurtă de analiză poate duce la înregistrarea unei „false desistări”
(Kazemian, 2007), ceea ce semnifică faptul că pentru cei din exterior individul poate apărea
ca desistat, cu toate că acest lucru nu s-a produs. Cariera infracţională este de cele mai multe
ori marcată de perioade de timp lipsite de activităţi ilicite, denumite ca „suspendări”
(Weitekamp & Kerner, 1994, apud Laub & Sampson, 2001) sau „întreruperi” (Mischkowitz,
1994), ceea ce înseamnă încetarea temporară şi nu definitivă a carierei infracţionale. Totuşi,
încercarea de evitare a acestor false percepţii poate conduce înspre extrema opusă, prin
stabilirea unor perioade îndelungate de abstinenţă infracţională pe care o persoană trebuie să o
traverseze pentru a-şi dovedi terminarea carierei ilicite. Această tendinţă poate sugera ideea că
desistarea este un fapt aproape intangibil. În acest sens, exemplificatoare este
operaţionalizarea făcută de Farrington (1994) care susţine că „nici o perioadă de 10 ani de
inactivitate infracţională nu este o garanţie a desistării” (p. 528).
Pentru surmontarea criticilor şi limitărilor în demersul de definire a desistării Maruna
et. al. (2004) se foloseşte de distincţia introdusă de fondatorul teoriei etichetării E. Lemert
(Macionis, 2008) între devianţa primară (violarea iniţială a normelor sociale, indiferent de
cauza sau motivul care îl determină pe individ să o facă) şi secundară (cauza
comportamentului deviant este însăşi etichetarea, în urma internalizării identităţii prescrise de
etichetă). Raportându-se la această diferenţiere, Maruna (2004) delimitează fenomenul
desistării în două etape: desistare primară vs. secundară. Desistarea primară este înţeleasă ca
acea perioadă în care individul ia o pauză în cariera infracţională, indiferent de motivul acestei
întreruperi, iar ulterior va reveni la vechile tipare comportamentale. Ceea ce apare nou în
etapa desistării secundare este schimbarea identitară, survenită pe lângă faptul că individul a
renunţat la ideea continuării conduitei infracţionale. În acord cu noua identitate, care implică
modificări structurale în sistemul de credinţe, atitudini şi valori, inclusiv în concepţia despre
sine, comportamentul infracţional este apreciat ca neconcordant cu noul sine. Teoreticienii
desistării secundare mizează tocmai pe efectul acestei disonanţe în prevenirea reapariţiei
comportamentului infracţional.
Plusul de valoare analitică adus de Maruna, prin etapizarea evoluţiei individului până
la momentul abandonării carierei de infractor, oferă o clarificare importantă pentru înţelegerea
fenomenului, propunând un model procesual de înţelegere a desistării ca o perioadă ce
reuneşte momente de activitate şi pasivitate infracţională, în care decizia de a abandona
cariera de infractor atârnă de modificările structurii interne a individului (sistemul de
convingeri, atitudini şi valori).
Perspective teoretice asupra fenomenului desistării
Trei sunt perspectivele dominante elaborate în literatura dedicată problematicii
desistării, fiecare accentuând factori explicativi de natură diferită. Teoria ontogenetică cea
care reprezintă de asemenea şi prima încercare din punct de vedere cronologic de a explica
fenomenul desistării, apreciază vârsta ca fiind principala cauză a stopării comportamentelor
infracţionale. Adepţii acestei orientări au identificat legături stânse între vârstă şi apariţia
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anumitor conduite deviante, apreciind desistarea ca simplu efect al înaintării în etate. După
cum afirmă Griffin (2006), relaţia dintre vârstă, criminalitate şi desistare este „una dintre cele
mai sigure aspecte din criminologie” (Griffin, 2006, p. 1). Rezultatele cercetărilor efectuate de
Glueck S. şi Glueck E. (1943, apud Laub & Sampson, 2001) asupra unor eşantioane
considerabile de delincvenţi juvenili şi foşti deţinuţi, pe care i-au urmărit o perioadă de 15 ani,
cu privire la conexiunile existente între vârstă şi comportamentul infracţional, au arătat că o
reducere semnificativă a implicării în acte ilicite se produce după etatea de 25 ani. Ei au
concluzionat că odată cu înaintarea în vârstă delincvenţii depăşesc faza nesupunerii faţă de
lege, iar înaintarea în vârstă este cel mai important factor în procesul de schimbare. Astfel,
prin interpretarea rezultatelor obţinute prin studiul lor, Glueck S. şi Glueck E. (1943, apud
Laub & Sampson, 2001) au apreciat desistarea ca un proces de maturizare a individului, care
datorită modificărilor apărute în structura personalităţii ajunge să se abţină de la a comite
infracţiuni.
Explicaţia avansată de teoria ontogenetică este că vârsta este un impediment în a
atinge anumite obiective urmărite de către indivizi, cum ar fi de exemplu independenţă
financiară sau obţinerea unui statut social recunoscut în grupul de apartenenţă, astfel că
tinerii/adolescenţii se folosesc de metode sau strategii ilicite în acest sens, fiind introduşi
aşadar în categoria delincvenţilor juvenili. Ulterior, se poate aprecia că atingând etatea la care
pentru îndeplinirea anumitor obiective indivizii dispun sau pot accesa pârghiile adecvate (dar
totodată şi legale), majoritatea vor abandona vechile tipare comportamentale antisociale, prin
fructificarea mijloacele dezirabile social. Aşadar, desistarea nu se întâmplă ca o consecinţă
directă a înaintării în vârstă, ci corespunde mai degrabă unor evenimente care apar în cursul
vieţii şi vin odată cu înaintarea în etate. În această ordine de idei, evenimentele curente de
viaţă sunt văzute ca oportunităţi pe care dacă individul le va fructifica, ele îl vor influenţa în
sensul renunţării la comportamentul infracţional (Loeber and LeBlanc, 1990; Giordano et. al.,
2002; Rumgay, 2004).
Atribuirea desistării ca o consecinţă naturală a înaintării în vârstă este o perspectivă
care a dăinuit în timp, evidente fiind rezultatele unor cercetări mai actuale (Jolin, 1985;
Gottfredson & Hirschi, 1990; Maruna, 1999), care conchid că niciun alt factor, cum ar fi de
exemplu integrarea în muncă sau construirea unei familii, nu explică mai bine acest proces.
Totuşi, ceea ce aceşti teoreticieni omit să analizeze este semnificaţia şi implicaţiile generate
de procesul creşterii în etate, proces care determină schimbări importante în structura
individului (la nivel biologic, psihologic, social), modificări sau elemente care investigate
separat pot oferi explicaţii mai adecvate ale fenomenului desistării. Cu alte cuvinte şi într-o
formă cât mai succintă, înregistrarea simplistă a etăţii la care se produce desistarea nu
contribuie la înţelegerea modului în care acesta se produce şi, implicit, nici nu reprezintă un
punct de sprijin în activitatea de înlesnire a apariţiei ei.
Ca urmare a limitelor în explicarea fenomenului desistării, dar şi a motivelor pentru
care în anumite cazuri persoanele continuă totuşi să săvârşească acte ilicite în ciuda înaintării
în vârstă, cercetările care se încadrează în perspectiva ontogenetică utilizează ideea de
maturizare întârziată ca factor explicativ, însă fără a intra adânc în semnificaţiile şi
implicaţiile acestui proces. Acest fapt reprezintă una dintre criticile cele mai pregnante aduse
paradigmei ontogenetice, fiind subliniat în special riscul pe care îl comportă naturalizarea
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desistării, în sensul că apariţia sa este iminentă şi firească înaintării în etate. În aceste condiţii
se problematizează care este utilitatea investirii de resurse pentru promovarea şi încurajarea
desistării dacă acest fenomen se va produce oricum, iar eforturile agenţilor de resocializare şi
reintegrare apar a fi fără valoare pragmatică. Aşadar, concluziile paradigmei ontogenetice în
studierea desistării conduc la ideea că intervenţiile au efect minim în atingerea ei (Farrall,
2002), încurajând o atitudine de pasivitate în relaţia cu infractorii, o focalizare preponderentă
asupra acţiunilor de sancţionare şi coerciţie şi o ignorare a laturii de reeducare.
Teoria sociogenică prezintă fenomenul desistării ca o consecinţă a unor factori sociali
informali, care acţionând în cursul vieţii indivizilor au potenţialul de a o deturna din cariera
infracţională. În acord cu această paradigmă, odată cu trecerea timpului indivizii vor fi supuşi
la evenimente semnificative care au capacitatea de a reorienta traseul lor anterior şi de a le
deschide noi oportunităţi de dezvoltare, cu impact pozitiv asupra evoluţiei generale. Integrarea
în muncă şi căsătoria sunt factorii consideraţi a fi decisivi în acest sens (Laub & Sampson,
1993; Mischkowitz, 1994), pe lângă care mai figurează urmarea sau finalizarea procesului
educaţional (Shover, 1993), obţinerea statului de părinte şi întreruperea legăturilor cu
anturajele antisociale (Laub & Sampson, 1993). Studiile centrate pe măsurarea impactului
avut de factorii enumeraţi au arătat că aceştia corelează pozitiv cu desistarea (Farrington and
West, 1995; Mischkowitz, 1994; Zoccolillo et. al., 1992), prin reducerea semnificativă a
probabilităţii ca persoana să continue în comportamentul infracţional.
Ca moment esenţial în viaţa indivizilor, element care poate reprezenta şi un punct de
turnură din activitatea infracţională, dobândirea unui loc de muncă apare ca un factor strâns
legat de desistare. Modul în care implicarea în câmpul muncii poate determina stoparea
comportamentului infracţional urmează mai multe scenarii, de la efectul pozitiv pe care îl are
asupra situaţiei financiare a individului, până la modificarea structurii timpului liber avut la
dispoziţie (Farrall, 2002). Beneficiile aduse de angajare sunt observabile pe mai multe planuri
în situaţia unei persoane, astfel că efectele sale cumulate îi pot reorienta interesele şi
preocupările. Un alt efect pozitiv adus de angajare este expandarea reţelei sociale a
individului, acesta ajungând să limiteze contactul cu persoanele din anturajele antisociale pe
care le frecventa (Laub and Sampson, 1993; Maruna and Roy, 2007) şi să aibă legături cu
persoane cu interese dezirabile şi care îl pot modela pro-social. În ciuda efectului pozitiv
determinat de angajare, dificultăţile în integrarea pe piaţa muncii a persoanelor care au comis
infracţiuni este o realitate curentă, care este greu de surmontat deşi există un interes crescut
din partea instituţiilor competente de a media acest fapt. Formarea unei familii este un alt
punct de cotitură în viaţa unui individ, care joacă un rol important în determinarea renunţării
la cariera de infractor (Laub and Sampson, 1993; Laub, Nagin & Sampson, 1998). Cercetările
au arătat însă că nu atât faptul de a intra într-o relaţie de căsătorie se asocieză cu desistarea, ci
importante sunt momentul în care acest lucru se produce, precum şi tipul şi calitatea
relaţionării dintre parteneri. Formarea de timpuriu a unei familii şi relaţionarea intra-maritală
adecvată vor spori şansele de desistare ale unui individ.
Totuşi, cercetările ulterioare, prin explorarea detaliată a modului în care aceşti factori
determină desistarea, au demonstrat că niciun factor de natură socială (luat individual, în
condiţiile în care celelate variabile sunt controlate), nu determină în mod direct desistarea.
Gottfredson şi Hirschi (1990) au arătat că nu există diferenţe semnificative în ratele de
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recidivă între persoanele angajate şi cele fără un loc de muncă atunci când ceilalţi factori sunt
menţinuţi constanţi în eşantioanele evaluate. Tot autorii menţionaţi au concluzionat că nici
căsătoria nu poate fi considerată ca un element asociat în mod direct cu desistarea, ci din
contră, ambele aspecte (anjagarea şi mariajul) pot coexista în paralel cu comportamentul
infracţional. Aşadar, este evident faptul că modalitatea în care factorii sociali influenţează
comportamentul unei persoane depinde în mare măsură şi de alte aspecte care caracterizează
personalitatea individului, cum sunt experienţele anterioare, schemele cognitive, dar şi de
factori statici - vârsta sau gender-ul. Disponibilitatea individului de a efectua modificări în
situaţia sa socială, de pildă de a-şi continua şi desăvârşi pregătirea educaţională sau de a se
orienta înspre câmpul muncii, este un aspect care îi va direcţiona cursul vieţii, prin
deschiderea unor noi oportunităţi şi îi va facilita asocierea cu alte grupuri de persoane, astfel
că desistarea în această perioadă apare mai mult ca o consecinţă a motivaţiei şi dorinţei
personale de schimbare decât un efect direct al unor factori externi. Este de notorietate în
cercul personalului implicat în activităţi de resocializare şi reintegrare a persoanelor care au
comis infracţiuni că orientarea intervenţiilor pe soluţionarea nevoilor de natură socială (lipsa
locului de muncă, instabilitatea financiară, lipsa pregătirii educaţională etc.) şi a celor de ordin
criminogen (care sunt în relaţie directă cu riscul de a reitera conduita ilegală), în absenţa
dezvoltării motivaţiei de schimbare şi a dorinţei de implicare personală activă în acest proces,
nu sporeşte şansele de desistare. Pe fondul insuficienţei factorilor sociali informali de a
explica fenomenul desistării, componenta subiectivă a desitării a devenit noua ţintă a
cercetărilor, încercându-se determinarea efectului desistiv avut de factorii interni precum
motivaţia, voinţa de schimbare sau concepţia despre sine a individului. Studiul lui Farrall
(2002) asupra persoanelor aflate în sistemul de probaţiune a arătat că acelea care îşi doresc să
nu mai comită noi infracţiuni şi au încredere în propria capacitate de a reuşi au şanse sporite
de a se desista, în comparaţie cei care manifestă pesimism cu privire la propriul succes.
Sintetizând informaţiile expuse mai sus reiese că, spre deosebire de paradigma
ontogenetică, teoria sociogenică înţelege desistarea ca un proces influenţat în cea mai mare
parte de factori sociali, externi individului (angajarea, implicarea într-o relaţie etc.), însă totuşi
elementele efective care conduc către aceasta sunt într-o oarecare măsură sub controlul
individului (motivaţia, disponibilitatea de a accesa şi fructifica oportunităţile care se ivesc
etc.). Din acest motiv, desistarea nu este considerată a fi un proces natural (iminent înaintării
în etate), ci este văzută ca un rezultat a implicării şi deschiderii individului de a identifica şi
valorifica resurse comunitare.
Adepţii teoriei agentivităţii conceptualizează desistarea ca un fenomen determinat în
mare parte de ideea de voinţă proprie (free will) sau alegere personală (rational choice)
(Clarke & Cornish, 1985), decizia desistării fiind influenţată de factori precum motivaţiile,
valorile şi credinţele indivizilor. Aceştia vor alege să renunţe la activitatea infracţională ca o
consecinţă a unei analize cost-beneficiu, realizând că piederile sau riscurile implicate de
comportamentul lor depăşesc posibilele câştiguri. R.V. Clarke şi D. B. Cornish (1985) susţin
că chiar şi atunci când există o influenţă din partea unor factori stucturali (de exemplu,
sărăcia), acţiunea acestora asupra individului nu se produce în lipsa conştientizării lor.
Cercetările asupra implicaţiilor ideii de agentivitate în fenomenul desistării s-au orientat cu
preponderenţă pe identificarea modului în care dorinţa de abandonare a carierei infracţionale
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duce la reevaluarea de către individ a propriei situaţii şi la determinarea lui de a găsi
modalităţi în care să îşi interpreteze fostul comportament ilicit prin construirea de narative
identitare. Deşi teoria accentuează importanţa factorul agentic în determinarea şi susţinerea
desistării, ea nu exclude total influenţa factorilor sociogenici, însă importanţa acordată celor
din urmă este de ordin secund.
Într-un studiu în care au trecut în revistă literatura de specialitate în vederea
identificării elementelor care conduc indivizii spre desistare, LeBel et. al. (2008) au
concluzionat că există patru teme majore care se asociază cu desistarea infracţională, şi
anume: a) ruşinea şi regretul; b) internalizarea stigmatului; c) speranţa, încrederea în sine,
optimismul; d) identităţile alternative.
Ruşinea şi regretul. Maniera în care individul în evaluează propriul comportament are
o influenţă decisivă asupra acţiunilor sale viitoare, în sensul că o evaluare în termeni negativi
a conduitei anterioare va crea sentimente de ruşine şi regret şi va contribui la decizia
schimbării ei (Giordano et. al., 2002).
Internalizarea stigmatului. Odată îmbrăţişată ca imagine definitorie a propriei
persoane, stigma, despre care E. Goffman (1963) afirmă că poate crea „identităţi degradate”
(„spoiled identities”), îl poate încătuşa subiectiv pe individ în identitatea prescrisă de stigmă.
Or această internalizare a stigmatului se răsfrânge negativ asupra disponibilităţii persoanei de
a participa activ la procesul de schimbare comportamentală. Excluziunea socială care urmează
de cele mai multe ori ca efect comportamental al actului cognitiv de stigmatizare ridică
bariere suplimentare în calea desistării, după cum arată multitudinea de studii empirice care
au explorat relaţiile dintre aceste variabile (Lopes et. al., 2012; Bernburg and Krohn, 2003;
Pager, 2003).
Încrederea în sine, speranţa, optimismul. În cazul persoanelor care au încredere în
propria capacitate de a renunţa la cariera de infractor, construindu-şi astfel ţeluri în acord cu
expectanţele sociale, probabilitatea de a reuşi este mai crescută decât în situaţiile în care
infractorii văd acest proces ca fiind improbabil, ca urmare a unor obstacole externe pe care le
anticipează a fi imposibil de surmontat. În acelaşi sens, Giordano et. al. (2002) conchide că
atitudinea pozitivă şi optimismul asupra propriei capacităţi de a îndeplini anumite obiective
are un impact major asupra modalităţii în care sunt interpretate oportunităţile care se ivesc în
mod natural, influenţând astfel implicarea persoanei în a le accesa sau fructifica. Rezultatele
studiului demarat de LeBel (2008) arată că orientarea şi cogniţiile individului, de tipul
speranţei şi încrederii în propria capacitate, au influenţă asupra manierei în care acesta va
selecta oportunităţile de schimbare care vor aparea de viaţa sa şi îl vor motiva să depăşească
obstacolele inerente. Cu alte cuvinte, debutul procesului de schimbare va avea ca punct de
pornire subiectivitatea individului, iar factorii structurali pot fi modelaţi, în sensul valorificării
sau surmontării lor, ca urmare a unei atitudini pozitive din partea individului.
Identităţile alternative. Există de asemenea suport empiric (Giordano et. al., 2002)
pentru ideea că desistaţii parcurg un proces de transformare cognitivă, în urma căruia noua lor
identitate nu se mai potriveşte cu cea dinainte, care susţinea comportamentul infracţional. În
acest proces al schimbării cognitive, individul parcurge patru faze care îl vor conduce ulterior
spre desistare. Asemănător cu secvenţialitatea obţinerii abstinenţei de substanţe, un prim pas îl
constituie disponibilitatea spre schimbare a persoanei. Deşi sunt cazuri în care persoana
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renunţă la carierea de infractor fără a intenţiona explicit şi fără eforturi clar canalizate înspre
acest deziderat, cele mai multe cazuri de succes îşi au debutul de la o rumegare cognitivă a
individului a propriei condiţii şi de la o ambivalenţă cu privire la acţiunile sale viitoare.
Decizia şi deschiderea pentru schimbare poate fi una dintre alternativele pentru care individul
optează şi care ulterior îl va expune unor modificări succesive. Pe fondul acestei
disponibilităţi de schimbare, persoana va fi receptivă la oportunităţile puse la dispoziţia sa
sau pe care le apreciază ca posibile în mediul său, fiind interesată de a se implica activ în
vederea accesării şi fructificării lor. Ideea de disponibilitate oferă o înţelegere raţională asupra
motivului pentru care unele persoane deşi au acces la oportunităţi de schimbare nu le
accesează. În lipsa unei atitudini potrivite (de deschidere) asupra oportunităţilor acestea nu
vor avea nicio valoare pentru persoana în cauză. Evoluând cognitiv în urma primelor două
schimbări la care a fost supus (dezvoltarea motivaţiei pentru schimbare şi receptivitate la
oportunităţi), o a treia epată în dezvoltarea individului este reprezentată de autoreflexivitate.
Persoana va reflecta asupra noilor sale comportamente şi, implicit asupra noului său sine,
realizând că „este imposibil ca cineva ca mine să facă aşa ceva” (cu referire la
comportamentul infracţional). Aceasta este considerată a fi prima transformare consistentă în
identitatea individului, deoarece în virtutea noii concepţii despre sine conduita infracţională
nu se mai potriveşte. Astfel, ca urmare a capacităţii de autoreflexivitate, noua identitate
construită va deveni un filtru cognitiv pentru deciziile comportamentale ulterioare a
individului, acţiunile sale fiind mult probabil să fie diferite faţă de cele pe care le-ar fi adoptat
anterior. Încununarea transformării individului, faza în urma căruia acesta este apreciat ca
fiind desistat, este reprezentată de restructurarea modalităţii în care el evaluează
comportamentale infracţionale la modul general. O atitudine de apreciere a faptelor ilicite ca
fiind imorale şi de respingere a acestora produce o profundă alterare în sens pozitiv a
identităţii individului. Aşadar, momentul în care individul reuşeşte să se detaşeze de vechiul
său sine şi evaluarea comportamentelor infracţionale se va realiza în baza noii sale identităţi
pro-sociale marchează transformarea completă a acestuia.
Chiar dacă desistarea este văzută ca un proces cognitiv şi lăuntric individului, teoria
autorilor menţionaţi nu elimină factorii exteriori care pot acţiona asupra evoluţiei persoanei.
Desigur, elementele de susţinere (sub forma oportunităţilor, resurselor sociale de suport, a
capacităţilor personale) sau de risc (de tipul obstacolelor şi a piedicilor) care vor acţiona
asupra individului pot influenţa evoluţia generală a acestuia. Totuşi, influenţa factorilor
externi este considerată de fundal în procesul desistării, accentul fiind pus pe agentivitatea
individului.
Studiile întreprinse de Bottoms et. al. (2004) relevă faptul că există două modalităţi în
care persoana îşi derulează procesul de desistare, unde atât factorii obiectivi, cât şi cei
subiectivi sunt relevanţi. O primă posibilitate este că revenirea la conformitate poate porni în
urma acţiunii unui factor extern (cum ar fi de pildă dezvoltarea unei relaţii de ataşament sau
integrarea în muncă etc.), iar restructurarea cognitivă este iniţial inconştientă, însă ulterior
devine conştientizată şi va orienta pe viitor conduita individului către legalitate. A doua
posibilitate este că dorinţa de schimbare primează în faţa externului, iar decizia de orientare
către conformitate aparţine individului. Conform acestei ipoteze, doar ulterior deciziei
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individul va fructifica oportunităţile externe şi va dezvolta relaţii de ataşament, se va implica
în muncă etc.
Privirea în ansamblu a literaturii fundamentate empiric asupra modalităţii de derulare
a procesului de desistare arată că pentru o înţelegere completă a acestui fenomen este nevoie
de o abordare integrată, care să nu excludă niciun factor cu potenţial influenţator. Aşadar, nici
impactul aspectelor de ordin structural nu poate fi minimalizat, cum nici efectul agentivităţii
nu trebuie ignorat. Cu toate că, teoriile cu pretenţii explicative ale desistării tind spre a
identifica reguli generale de derulare a acestui fenomen, şi astfel să decidă asupra întâietăţii ca
importanţă a unora sau altora dintre factorii asociaţi cu desistarea, apreciez că tragerea unor
concluzii mai puţin generale ar fi o opţiune mult mai productivă. Ţinând cont de
complexitatea fiinţei umane, pe lângă perspectiva teoretică generală asumată de către
cercetător, înţelegerea unor aspecte specifice ale comportamentului uman (ex. devianţa,
desistarea) trebuie privite prin raportare constantă la diferenţele inter-individuale. Aşadar, în
ceea ce priveşte procesul desistării, este relevantă nu atât identificarea factorilor (extern vs.
intern) care primează în declanşarea acestui fenomen, cât modul în care aceştia se
întrepătrund şi se influenţează reciproc, adaptat pe cazul specific al fiecăriu individ. Cu alte
cuvinte, deoarece atât structura, cât şi agentivitatea interferează într-o formă sau alta cu
procesul desistării, esenţial este observarea modului şi măsura în care aceste aspecte sunt
relevante pentru fiecare individ, în cadrul propriului demers spre desistare.
The Liverpool Desistance Study
Studiul de referinţă din literatura sociologică dedicată fenomenului desistării îl
reprezintă The Liverpool Desistance Study (LSD), realizat de Shadd Maruna (2001). Scopul
principal al acestui studiu a fost acela de a identifica tiparele sociocognitive implicate în
desistare, în ideea de a contura portretul tipic al persistenţilor, respectiv al desistaţilor. În acest
scop, LSD s-a bazat pe „o comparare sistematică între narativele despre sine (self-narratives)
referitoare la desistare ale foştilor infractori cu cele ale unui eşantion corespunzător alcătuit
din infractori activi” (Maruna, 2001, p. 38). Cercetarea s-a bazat pe premisa potrivit căreia
concepţia despre lume (worldview) şi concepţia despre sine a indivizilor, alături de modul în
care aceştia îşi explică propriul comportament, joacă un rol important în diferenţierea acestora
în persistenţi şi desistaţi. Cu alte cuvinte, ipoteze centrală a studiului afirma că există diferenţe
semnificative în privinţa concepţiilor despre lume şi despre sine între indivizii care continuă
în cariera infracţională şi cei care abandonează acest stil de viaţă, bazat pe comiterea de
infracţiuni.
Design-ul cercetării a avut o structură comparativă, în sensul că a presupus existenţa a
două eşantioane teoretice. Aceasta înseamnă că în repartizarea indivizilor în cele două
eşantioane s-a utilizat o procedură non-aleatorie, ceea ce face ca studiul să nu aibă
reprezentativitate statistică generală la nivelul întregii populaţii. În total cercetarea a avut 65
de participanţi, dintre care 55 bărbaţi şi 10 femei. 30 dintre aceştia au fost incluşi în categoria
desistaţilor, iar 20 au fost clasificaţi în categoria persistenţilor. Restul de 15 participanţi nu au
putut fi plasaţi în niciuna dintre cele două categorii, întrucât prezentau caracteristici
ambivalente. Pentru maximizarea contrastului între cele două grupuri, Maruna recunoaşte că
eşantionarea teoretică s-a realizat în scopul construirii a două grupuri contrastante, „grupurile
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au fost sortate cu grijă pentru a maximiza probabilitatea ca indivizii să fie localizaţi la cele
două extremităţi ale lungului proces de schimbare, sau la capătul celor doi poli ale spectrului
dintre succes univoc sau eşec evident” (Maruna, 2001, p. 45).
Fiind fundamentat în teoria identităţii sociale, LDS a utilizat ca instrument de
cercetare o versiune modificată a Life Story Interview, elaborat de McAdams (1993), alături
de încă trei instrumente secundare: i) un chestionar standardizat pentru determinarea
trăsăturilor de personalitate; ii) grilă pentru identificarea antecedentelor infracţionale; iii)
chestionar pentru identificarea variabilelor sociodemografice. Piesa centrală a constituit-o
interviul axat pe povestea vieţii, în care participanţii au fost rugaţi să relateze experienţele lor
referitoare la activităţile lor infracţionale „ca şi cum şi-ar scrie propria biografie” (Maruna,
2001, p. 50).
Analiza datelor a presupus atât metode cantitative, cât şi metode calitative, pe baza
cărora S. Maruna a reuşit să articuleze tipul ideal a ceea ce numeşte sinele desistant („the
desisting self”), i.e. „povestea de viaţă sau narativa identitară care pare să sprijine cel mai bine
desistarea de comportamentul infracţional” (Maruna, 2001, p. 51). Autorul arată că acei
indivizi care se desistă apelează la anumite distorsiuni cognitive pentru a-şi explica
schimbarea, distorsiuni pe care le denumeşte „iluzii pozitive” (Shelley Taylor, 1989, apud
Maruna et. al. 2004). Autorii descriu trei scheme de gândire centrale care au fost identificate
la majoritatea persoanelor care s-au desistat: a) negarea trecutului infracţional (consideră că
deşi ei au comis actele ilicite, persoana care le-a săvârşit nu era sinele lor real); b) optimismul
tragic (dorinţa de a-şi utiliza trecutul negativ pentru a salva alţi indivizi de la a face aceleaşi
greşeli ca şi ei, de a-i împiedica să adopte o conduită infracţională); şi c) actul de rebeliune
(apreciază că sistemul judiciar urmăreşte să îi ţină în ipostaza de infractor, astfel că supunerea
la norme şi legi, o evaluează ca un act de rebeliune, adică a fi în contra la ceea ce toţi se
aşteaptă de la tine). Desigur, s-a realizat şi un portret în oglindă a individului care continuă să
fie angajat în acţiuni infracţionale. Conform studiului, infractorii persistenţi prezintă credinţa
că sunt condamnaţi la infracţionalitate („doomed to deviance”), că sunt victime ale unor forţe
externe, incontrolabile lor. Aceşti indivizi se consideră a fi prinşi într-un ciclu al sărăciei, al
stigmei şi al unui anturaj negativ, astfel că manifestă o incapacitate pregnantă în a-şi elabora
planuri de viitor şi de a-şi stabili atingerea unor obiective realiste şi constructive de viitor.
Majoritatea indivizilor persistenţi în cariera infracţională au apreciat că doar anumite
circumstanţele exterioare lor ar putea să îi scoată de pe linia infracţională (câştigul la loterie
fiind exemplificat de cele mai multe persoane din această categorie).
The Liverpool Desistance Study chiar dacă prezintă aspecte certe de originalitate în
literatura de specialitate, şi în ciuda incontestabilelor inovaţii teoretice şi metodologice pe care
le aduce, prezintă şi o serie de limite. Principala limitare a studiului, şi cea care afectează cel
mai puternic validitatea, rezidă în faptul că cercetarea este ancorată exclusiv în paradigma
fenomenologică, explorând subiectivitatea indivizilor, prin intermediul narativelor identitare
elaborate de aceştia. După cum mărturişeşte însuşi autorul studiului, S. Maruna, dimensiunea
obiectivă a desistării nu a fost investigată. Cu toate acestea LDS constituie o foarte robustă
probă empirică adusă în sprijinul abordării bazate pe agentivitate în promovarea desistării,
ilustrând în mod elocvent efectul desistiv al factorilor subiectivi. Fără a minimaliza ori
escamota elementele de ordin structural, marele merit al LDS este de a arăta că desistarea este
352

CCI3

PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY

într-o măsură capitală dependentă de angajamentul subiectiv şi de voinţa activă a indivizilor
de a-şi reforma existenţa.
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