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APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS: 

Pode-se dizer que, na contemporaneidade, a ontologia encontra novos caminhos 
no retorno à lida cotidiana e no tratamento profundo da questão ecológica. São estas 
as diretrizes que o curso visa a desenvolver com a turma, através da leitura de Vida 
cotidiana e pesadamente ecológico (Ver Bibliografia Básica). 

Norteado por anos de estudos céticos e pela máxima de Ludwig Wittgenstein de 
que a filosofia prepara o retorno à vida cotidiana, o autor a obra, Luiz Bicca, propõe 
uma reflexão original e radical sobre o existir hoje.  

Entrementes, através do livro-texto, o curso aponta em direção ao pensamento 
de autores como Emerson, Thoreau e Cavell; Montaigne, Nietzsche e Heidegger; 
Coetzee e Machado de Assis. 
METODOLOGIA:  
O curso utilizará como instrumento principal a leitura coletiva de textos em sala de 
aula. A partir dessa leitura, todos serão chamados a apresentar noções-chave dos 
textos escolhidos - do texto-base em especial - e a associá-las a temáticas correlatas. 
Tais leituras e apresentações serão a base dos diálogos a serem empreendidos durante 
o curso. Mídias suplementares serão utilizadas quando necessário. 
AVALIAÇÕES:  
O curso estimulará a participação oral dos estudantes em breves exposições à turma, 
compartilhando a tarefa de tornar presente os textos estudados. Este será um dos 
pólos da avaliação. O outro consistirá na apresentação de um texto escrito - podendo 
estar relacionado ou não à apresentação oral - ao final do semestre letivo.  
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: 

1. BICCA, Luiz Eduardo. Vida cotidiana e pensamento ecológico. Rio de Janeiro: 
PUC-Rio/7Letras, 2018. 

BIBLIOGRAFIA AUXILIAR: 
1. HEIDEGGER: Que é metafísica? Tr. Ernildo Stein. Versão eletrônica, postagem 

Grupo Acrópoles:  http://www.psb40.org.br/bib/b20.pdf.  
2. ______. Nietzsche, vol. I. Tr. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2007. 
3.  MACHADO, Roberto. "Em defesa das aventuras intelectuais" (entrevista à 

Revista Filosofia). Versão eletrônica: 
http://filosofia.uol.com.br/filosofia/ideologia-sabedoria/32/artigo239360-3asp. 



 

Link no site da Filosofia, seção “Pasta dos professores. 
4. NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. tr. Paulo César de Souza. São 

Paulo: Cia. das Letras, 2011. 
5. ______. Ecce Homo. tr. Paulo César de Souza. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 
6. SANTIAGO, Silviano. Machado. SP: Companhia das Letras, 2016. 

Obs: A partir das demandas do curso, serão indicadas as demais obras necessárias. 
 


