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RESUMO

O projeto consiste em retomar o pensamento filosófico hegeliano e aprofundar a respeito do termo
"reconhecimento" e abordá-lo nos temas atuais. Para Hegel a liberdade era o agir livre e para que isso
ocorresse era necessário o reconhecimento recíproco entre duas ou mais partes, a partir do momento
que este reconhecimento é negado surge a indignação moral e com esta nasce a luta pelo
reconhecimento que provoca transformações sociais visando a aceitação do indivíduo e suas
singularidades. O projeto objetivou compreender e aprofundar os conhecimentos a respeito do termo
reconhecimento dentro da sociedade contemporânea e defender a hipótese de que Axel Honneth
continua com o legado filosófico e especulativo da filosofia hegeliana. A metodologia consistiu na
realização de pesquisas bibliográficas acerca do tema. O pesquisador pesquisou sobre os escritos
políticos de Axel Honneth para depois confrontar a categoria "reconhecimento" do filósofo. Durante a
pesquisa foram realizados fichamentos mensais e resumos dos conceitos relevantes para construção do
artigo científico. As pesquisas indicaram um aprofundamento do debate atual acerca do termo
reconhecimento na filosofia contemporânea e compreensão sobre a motivação das pautas da minoria
através dos pensamentos de Hegel que foram aprofundados por Axel Honneth. Contudo, entende-se
que é necessário a reeducação da sociedade e a educação desta nova geração com campanhas e aulas
que abordam este tema, é necessário que os movimentos que lutam pelo reconhecimento continuem
com campanhas e manifestações a fim de conquistarem o reconhecimento por meio da conscientização
social.
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