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RESUMO

Giorgio Agamben tem sido utilizado como fundamento para as pesquisas da área Subjetividade e Experiência do Núcleo de Pesquisa “Educação: Subjetividade e Sociedade”

desde o início desta década. O autor italiano representa uma oportunidade para a reflexão sobre a transformação do estado de direito em que teoricamente viveríamos em um

estado de exceção permanente. As leis que regem nossa organização social só transmitem legalidade, mas carecem de legitimidade. Compreender este contexto é fundamental

para que se possa desenvolver qualquer atividade no contexto de nossa sociedade e de nossa política. No atual estágio das pesquisas estamos analisando a última fase de

produção de Agamben, iniciada em 2014 esta fase apresenta uma noção de forma-de-vida que se associa a uma maneira de romper com as ilusões de legalidade e buscar a

verdadeira legitimidade para a vida. Observando a existência inexorável do estado de exceção a proposta de Agamben, aos moldes de Walter Benjamin, é transformar este

estado em algo efetivo, ou seja, tomar a devida consciência do estado de exceção para que seus efeitos não sejam apenas para a classe que dele faz uso, mas que se estenda

para todos. Em um estado de exceção as leis tem sua validade suspensa e sendo assim é necessário compreender que o mundo está em suspensão para não se sentir impelido

a seguir aquilo que se apresenta falsamente como lei. É necessário assumir a exceção para que a vida não seja apenas uma forma moldada pela sociedade, podendo se

converter em uma verdadeira forma-de-vida, aos moldes que Agamben lê nos franciscanos e em sua renuncia à posse em nome do simples uso. Compreender os sentidos do

uso e a forma com que ele supera a noção capitalista de posse é o que se torna imperativo no atual estágio da pesquisa. 
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