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Capitolul III 
 

ASUPRIŢI, ASUPRITORI 
 

Asupriţii nu vor obţine libertatea uşor,  
Ci căutând-o în practica lor  

Şi recunoscând în ea  
Că e necesar să lupte pentru a o obţine ... 

 
Paulo Freire 

Globalizare şi colonizare 

În general, se crede că globalizarea este un proces istoric 
recent, acolo unde – chiar dacă a explodat în ultimele decenii – 
originea sa poate fi regăsită, încă din secolele XIV–XV, odată 
cu extinderea maritimă şi comercială, urmată de ocuparea şi 
împroprietărirea cu pământ şi resurse – materiale şi umane – 
până atunci nemaiîntâlnite. O altă etapă istorică decisivă a fost 
Revoluţia industrială din secolele XVIII şi XIX care a marcat 
mecanizarea producţiei. Aspectele colonizării şi industrializării 
au determinat apariţia globalizării, care a determinat liberali-
zarea „economiei” şi accelerarea progresivă a tranzacţiilor. 

Este cunoscut faptul că, printre consecinţele acestei 
tendinţe economice, se numără şi crearea unui decalaj între 
„ţările bogate” şi „ţările sărace”, acestea din urmă, pentru a se 
industrializa, au intrat pe drumul aşa-zisei creşteri şi au început 
să utilizeze împrumuturile internaţionale. Reformele structurale 
trebuiau să fie evaluate şi aprobate de către ţările creditoare, iar 
dobânzile aferente împrumuturilor erau foarte mari. 

S-a creat, în acest mod, o nouă formă de colonizare şi 
dependenţă datorită faptului că, de multe ori, centrele de decizie 
erau în afara ţărilor în cauză. 

Economia mondială, de asemenea, în funcţie de interesul 
unor multinaţionale, a anulat deseori graniţa tradiţională dintre 
mâna de lucru primară şi producţia industrială. Forţa de muncă 
a companiilor multinaţionale este adesea localizată şi concentrată 
în zonele în care salariile sunt mici şi cultura sindicală este 
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slabă: sud-estul Asiei, America Latină, China, Europa de Est. 
Acest lucru creează noi forme de sclavie şi asuprire politică. 

Pe scurt, acest sistem economic – tot mai extins şi mai 
dominant – tinde să concentreze bogăţia şi puterea în mâinile 
unor puteri mondiale, influenţând ţările cele mai sărace şi 
globalizând fenomenul asupririi. 

Centralizarea puterii în favoarea oligarhiilor, în detrimentul 
multora, ca o consecinţă a unei distribuţii inegale a resurselor şi 
bunurilor comune – realitate actuală a scenariului economic 
mondial – este un tablou social din Brazilia, foarte cunoscut lui 
Freire, ca şi din alte zone „sărace ale planetei”. 

Această parte a Pământului a fost, într-adevăr, de peste 300 
de ani, colonie a unor ţări europene (nu numai a Portugaliei, ci 
şi a Olandei, Franţei şi Angliei), utilizată ca loc de mână de 
lucru a sclavilor importaţi din Africa. Brazilia s-a născut ca o 
ţară inegală, subdivizată între invadatori şi invadaţi care au 
devenit colonizatori şi colonizaţi, deci asupritori şi asupriţi. În 
timpul primei navigări a europenilor, populaţiile indigene, 
rebotezate „indios”, au fost de aproximativ 5 milioane, iar astăzi 
ar fi de circa 350 de mii. Se poate spune că actul de naştere al 
acestei ţări a coincis cu cel mai mare genocid din istorie, 
prezentat aici, în Europa, ca „descoperirea Americii”. 

Pământul pentru populaţia indigenă era împărţit în mod 
natural, pentru că era bogat în resurse, suficient pentru nevoile 
comunităţii. În actuala perioadă istorică, după patru secole de 
administrare colonială a terenurilor şi a resurselor, 1% din 
populaţie deţine 45% din aria totală cultivabilă, pentru un 
sistem agricol care încă mai este organizat în mod feudal. 

Pământul, în mod clar, nu are numai o funcţie productivă, 
ci şi una socială, drept pentru care se poate înţelege motivul 
sărăciei, al marginalizării, al inegalităţilor, al analfabetismului 
în Brazilia. 

Cine e născut în sudul Italiei şi cunoaşte motivele pentru 
aşa-zisa problemă meridională, va înţelege că motivele 
înapoierii teritoriilor noastre depind, în parte, şi de faptul că 
avem ereditatea unor sisteme înapoiate şi feudale în cultivarea 
pământului, fapt ce are nu numai repercusiuni economice, ci şi 
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culturale şi sociale, creând ignoranţă, analfabetism, sclavie faţă 
de cei care domină, uneori violenţi şi criminali.  

Acesta este motivul pentru care lupta pentru pământ, în 
Brazilia, are o profundă valenţă socială şi culturală. 

Pedagogia freireană se concentrează asupra asupririi fe-
meilor şi bărbaţilor colonizaţi, exploataţi, lăsaţi în mod deliberat 
în ignoranţa şi analfabetismul din zonele rurale şi urbane; se 
adresează răscumpărării sociale a acestor bărbaţi şi femei. 

Realitatea planetei, ameninţată de denaturările capitalismu-
lui, suferă de o pluralitate de oprimări: economice, politice, me-
diatice, culturale, rurale, de lucru şi, în final, globale şi ecologice. 

Pedagogia asupriţilor creată şi practicată de Freire, poate fi 
reconsiderată şi rescrisă în cadrul planetar, contribuind la 
crearea practicilor de conştientizare şi a posibilităţilor de 
cunoaştere. 

Un cuvânt cheie – asuprirea 

În analiza lui Freire, o consecinţă a colonizării este existenţa 
a două tipologii de societăţi. Prima este cea a colonizatorilor, în 
care factorii decizionali fac parte din structurile politice din 
teritoriu: societăţile subiect. A doua este cea a colonizaţilor, în 
care schimbările se realizează pentru factorii decizionali care sunt 
în afara societăţii: este vorba despre societăţile obiect, sau, 
citându-l pe Hegel, în care a fi este pentru alţii şi nu pentru sine. 

Conceptele de modernizare, dezvoltare din lumea evoluată 
şi lumea a treia sunt angajate în această duplicitate, care cons-
tituie o cheie de lectură pentru înţelegerea condiţiilor interne ale 
ţărilor latino-americane şi a tuturor din sudul lumii. 

Sarcina principală pentru răscumpărarea ţărilor colonizate 
ar trebui să fie aceea de a depăşi situaţiile limită ale dependenţei, 
pentru a deveni auto-suficienţi. 

Situaţiile limită determină societăţile să se înţeleagă mai 
bine, analizând cauzele propriei dependenţe. Dezvăluirea situa-
ţiilor limită implică confruntarea cu ceea ce Freire numea posi-
bilitatea neexperimentată de a fi auto-suficienţi. Procesele de 
dezvoltare trebuie deci să se identifice cu parcursuri de eliberare 
internă a teritoriilor şi nu pot continua să fie determinate din 
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exterior, perpetuând condiţia de dependenţă. Modernizarea în 
acest caz nu ar trece dincolo de o aparentă reformă a structurilor. 

Procesul de modernizare ar porni de la exterior, menţinând 
o stare de dependenţă a societăţilor care se hrănesc cu iluzia de 
a se converti în subiecţi ai deciziilor. Un astfel de concept de 
modernizare ar comporta o evoluţie diferită a invaziei culturale, 
deformând existenţa societăţii invadate, care sfârşeşte devenind 
o specie de caricatură a ei însăşi. 

Cultura tăcerii 

Dominarea unei societăţi asupra alteia poate produce o 
cultură de resemnare şi de dependenţă: cultura tăcerii. 

Cultura tăcerii nu este transplantată în ţările colonizate din 
ţările colonizatoare ci se formează în relaţia dintre dominat şi 
dominator.  

Nu este dominator cel care construieşte o cultură şi o impune 
dominaţilor. Cultura tăcerii este rezultatul relaţiilor structurale dintre 
dominanţi şi dominatori… 

Pentru a înţelege cultura tăcerii e necesară în primul rând reali-
zarea unei analize a dependenţei ca fenomen relaţional care creează 
diferite moduri de existenţă, de gândire, de exprimare, acelea ale 
culturii tăcerii şi acelea ale culturii care are cuvânt… 

Relaţiile între dominator şi dominat reflectă situaţia socială amplă 
şi sub aspectul personal şi presupun că dominaţii asimilează miturile 
culturale ale dominatorului…Rezultă dualismul societăţii dependente, 
ambiguitatea sa, a fi sau a nu fi ea însăşi, aşa cum ambivalenţa care 
caracterizează experienţa sa lungă de dependenţă, este exprimată într-o 
atitudine de atracţie şi refuz pentru societatea metropolitană. 

Societatea dependentă este, în mod natural, o societate tă-
cută, tăcerea societăţii obiect în relaţie cu societatea condu-
cătoare, tăcere care se repetă în relaţiile ce se stabilesc în sânul 
societăţii înseşi92. 

Cultura tăcerii nu înseamnă incapacitatea de a se exprima 
sau de a crea cultură, ci „tăcere politică”, abnegaţie, dependenţă 
                                                 
92 FREIRE, P., Conscientização: teoria e pratica da libertação, São Paulo, 
Moraes, 1980, pp. 75-76. 
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culturală şi este determinată de dualismul culturii colonizate 
care se instaurează în atracţie şi repulsie pentru societatea 
colonizatoare. 

Un astfel de dualism este prezent în relaţiile interne ale 
ţării dominante, care generează colonizaţi şi colonizatori, 
precum asupriţi şi asupritori. 

În cele mai diferite forme de colonizare (economică, 
politică, mediatică, sexuală, religioasă) se pot regăsi sentimente 
de refuz şi atracţie, de frică şi admiraţie, de ură şi mitizare din 
partea colonizaţilor în raport cu colonizatorii. 

Dualismul în existenţa oprimatului  

Oprimarea este evidentă în contradicţia de adeziune a 
oprimatului la oprimatori. 

Să citim Pedagogia oprimaţilor: 

Cine este pregătit să înţeleagă mai bine decât oprimaţii semni-
ficaţia unei societăţi oprimatoare? Cine suferă efectele opresiunii cu o 
intensitate mai mare decât oprimaţii? Cine ar putea obţine mai clar 
necesitatea de eliberare? Oprimaţii nu vor primi libertatea uşor, ci 
căutând-o în practicile lor şi recunoscând că este necesar să se lupte 
pentru a o obţine ...  

Dar, aproape întotdeauna, în faza iniţială a luptei, în loc de luptă 
pentru libertate, oprimaţii tind să se transforme în asupritori, sau „sub-
asupritori”. Structura însăşi a gândirii este condiţionată de contra-
dicţiile situaţiei existenţiale concrete care i-a manipulat. Idealul lor 
este de a fi oameni, dar pentru ei, a fi oameni înseamnă a fi asupritori. 
Acesta este modelul lor de umanitate. Acest fenomen dovedeşte că 
asupriţii, la un moment dat al experienţei lor existenţiale, adoptă o 
atitudine de aderare în relaţie cu asupritorul. În aceste condiţii, este 
imposibil să-l vadă pe asupritor cu suficientă luciditate pentru a-l 
obiectiva, pentru a-i descoperi faţa nevăzută. Acest lucru nu înseamnă 
neapărat că oprimaţii nu realizează că sunt călcaţi în picioare. Sunt 
cufundaţi în realitatea de oprimare, care îi împiedică să aibă o 
percepţie clară a condiţiei lor de oprimaţi ... Auto-percepţia lor, spre 
deosebire de asupritori, nu înseamnă că se compromit într-o luptă 
pentru a depăşi contradicţia: un pol nu aspiră la propria eliberare, ci la 
identificarea cu polul opus.  

În această situaţie, oprimaţii nu văd omul nou ca pe acela care 
trebuie să se nască din contradicţie, când, odată rezolvată, oprimarea 
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duce la eliberare. Pentru ei, oamenii noi sunt ei înşişi transformaţi în 
asupritori. Viziunea lor este individualistă, pentru că se identifică cu 
asupritorul ... .  

Mulţi dintre asupriţi participă direct sau indirect la revoluţie, 
condiţionaţi de mitul ordinii antice, încercând să facă din ea revoluţia 
proprie: umbra asupritorului vechi este proiectată în mod continuu 
asupra lor93. 

Conştientizarea dualismului în existenţa oprimatului are în 
ea nevoie de descoperirea asupritului de a servi, de a primi 
asupritorul.  

Această descoperire este descrisă de Freire ca fiind 
„critică”, pentru că aduce în discuţie situaţia unor lucruri 
existente, pe care nu o acceptă ci o critică pentru a o descoperi. 
Descoperirea are valoarea unei cercetări permanente şi a unei 
cuceriri. Actul de cercetare acţionează într-o contradicţie pe 
care o descoperi şi o depăşeşti. Contradicţia ce trebuie rezolvată 
trăieşte în dependenţa mentală a oprimaţilor în comparaţie cu 
oprimatorii; este acea dependenţă care provoacă sentimentul de 
frică de libertate. 

Frica de libertate 

Pe de altă parte, teama de libertate pe care nu o conştientizează 
neapărat cei suferinzi, arată ceea ce nu există. La urma urmei, cei care 
se tem de libertate se refugiază în siguranţa vieţii, cum ar spune Hegel, 
preferând-o în locul libertăţii, fiind plină de riscuri. Rar, totuşi, această 
teamă de libertate s-a dezvăluit în mod explicit. Aceasta tinde să 
ascundă unele ciocniri, chiar dacă nu întotdeauna în mod deliberat94. 

Teama de libertate este, prin urmare, strâns legată de teama 
de conştiinţă. Teama de una este teama de cealaltă, căutarea 
uneia este căutarea celeilalte. 

Înţelegerea unei situaţii dificile, ca cea a oprimaţilor, poate 
fi înfricoşătoare: este frica de a recunoaşte un disconfort propriu. 
Freire se referă la o anumită realitate, dar gândirea sa poate 
transcende circumstanţe istorice şi să conducă la condiţii de 

                                                 
93 FREIRE, P., La pedagogia degli oppressi, cit., pp. 32-33. 
94 Idem, p. 22.  
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disconfort individual sau social în perioade şi locuri diferite: 
recunoaşterea disconfortului propriu poate fi înspăimântătoare. 
Poate fi înfricoşătoare în special conştientizarea propriei opri-
mări, dezvăluind cauzele şi încercând depăşirea limitelor: în 
acest sens poate determina teama de libertate şi poate deveni 
comodă sclavia şi deci ignoranţa. 

Libertatea pentru asupriţi este o cucerire, nu un dar. Cu-
cerire dureroasă, cucerirea conştiinţei care se confruntă cu 
lumea şi în lume, dar care se aşază înaintea ei. Libertatea este o 
lucrare de conştiinţă. Frica de libertate este o limită a schimbării 
şi evident a educaţiei. Este vorba nu numai de starea lor de 
sclavie, perpetuată de asupritori, dar, de asemenea, şi de umbra 
asupritorului care este în asuprit. 

Doar atunci când vor descoperi că au în ei înşişi tendinţa asu-
pritoare, pot contribui la crearea comună a pedagogiei care îi eli-
berează, atâta timp cât vor trăi dualismul că a fi este a apărea şi a 
apărea este a asemăna, este imposibil să o facă. Pedagogia oprima-
tului, care nu poate fi elaborată de asupritor, este unul dintre instru-
mentele pentru această descoperire critică: asupriţii care se descoperă 
pe ei înşişi şi asupritorii sunt descoperiţi de asupriţi ca o manifestare a 
unui proces de dezumanizare... Oprimaţii, care interiorizează umbra 
asupritorilor şi urmează criteriile lor, trăiesc teama libertăţii, pentru că 
aceasta determină expulzarea acestei umbre şi e nevoie ca golul lăsat 
de ea să fie umplut cu un alt „conţinut” şi de autonomia lor şi de 
responsabilitatea lor, fără de care nu ar fi liberi95. 

Contradicţia evidentă este că, de foarte multe ori, asupriţii 
urmează criteriile asupritorilor, pentru că ei se tem de pierderea 
în care ar fi găsit abandonat modelul lor. Pentru a rupe acest 
ciclu de dependenţă între asupriţi şi asupritori, aceasta necesită 
o asumare a responsabilităţilor şi o cale spre autonomie, care 
poate determina preocupări chiar şi atunci când nu a existat o 
educaţie pentru responsabilitate şi o cunoaştere reală a acesteia. 
Responsabilitatea este înfricoşătoare, mai ales atunci când nu se 
cunoaşte. Acesta este dualismul pe care oprimaţii îl trăiesc: „Ei 
doresc să fie, dar le este teamă”. 
                                                 
95 Idem, pp. 30 e 32. 
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