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Expectativa 

 

 

 

Questão 1 

O reconhecimento é excepcional em razão de seu próprio conteúdo : ele assinala, mais do que 
qualquer outra ação, a entrada do indivíduo na existência especificamente humana. Mas também 
possui uma singularidade estrutural : ele aparece, de algum modo, como o duplo 
obrigatório/necessário de todas as outras ações [humanas]. 
 

Questão 2 

Quando a criança participa de ações tais como se revezar ou cooperar, ela também recebe uma 
confirmação de sua existência pelo fato de que seu parceiro/companheiro lhe dá um lugar, para a 
fim de ouvi-la « cantar » ou canbta junto com ela. 

Quando a criança explora ou transforma o mundo à sua volta, quando imita um adulto, ela se 
reconhece como sujeito de suas próprias ações, e, portanto, como um ser dotado de existência. 

Quando ela é reconfortada ou combatida, ou entra em comunhão com o outro, ela também 
recebe, como um beneficio secundário/extra, uma prova da sua existência. 
 

Questão 3 

As roupas são literalmente um terreno em que se encontram o olhar dos outros e a minha 
vontade, e permitem que eu me situe em relação a esses outros : eu desejo/quero me parecer 
com eles, com alguns deles, ou com ninguém. Enfim, eu escolho as minhas roupas em função dos 
outros, nem que seja para lhes dizer que eles me são indiferentes. Aquele que não pode mais ter 
controle sobre suas roupas (por ser pobre, por exemplo) sente-se paralisado diante dos outros, 
privado de sua dignidade. 
 

Questão 4 

Cada um de nós precisa ser reconhecido no plano profissional e nas suas relações pessoais, no 
amor e na amizade ; a fidelidade dos amigos não compensa verdadeiramente a perda do amor, 
assim como a intensidade da vida privada não pode apagar/fazer esquecer o fracasso/insucesso na 
vida pública. 

Por exemplo, o indivíduo que investiu o essencial da sua demanda de reconhecimento em sua vida 
pública – servindo a sociedade e o Estado –, não sabe, com a velhice e o desaparecimento da 
demanda social, compensar essa falta/carência com a atenção que ele recebe de seus próximos ; 
sem existência pública, ele simplesmente tem a impressão de não mais existir. 
 

Questão 5 

A superioridade e a inferioridade dos parceiros são quase sempre dadas por 
antecipação/previamente ; cada um deles não aspira menos/aspira por igual à aprovação do olhar 
do outro. O primeiro reconhecimento que a criança recebe, vem de seres que lhe são 
hierarquicamente superiores : seus pais ou substitutos ; em seguida/mais tarde, esse papel é 
retomado por outras instâncias encarregadas pela sociedade de exercer essa função de sanção : 
professores da educação infantil, básica e universitária ; nossos empregadores, diretores ou 
chefes. [...] Todos esses personagens superiores são investidos pela sociedade de uma função 
essencial : a de proferir a sanção pública. 
 


