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Project abstract:
Propõe-se uma hipótese interpretativa segundo a qual, por um lado, o pensamento do eterno retorno do mesmo conta com um preparo para fazê-lo
funcionar em todas os registros tramitados pela filosofia nietzscheana, de forma basculante, capacitando-o a se infiltrar e se posicionar como teste
incontornável em cada um deles. Por outro, que estes são registros ordenados, hierarquizados, em meio aos quais as visões cosmológicas e
científicas do eterno retorno têm certamente seu lugar – uma posição não somente programática (numa acepção pejorativa do termo), mas que
certamente não exprime a mesma elevação, consideração ou estabilidade que normalmente se lhes confere, tampouco aquelas de que goza o
principal desígnio reservado a este pensamento: prova máxima para o tipo humano, com vistas a uma afirmação da existência.
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Ordenamento de registros no eterno retorno nietzscheano
Descrição dos Dados e Metadados
Quais serão os dados coletados?
Quais serão os dados coletados?
Essa pesquisa será integralmente bibliográfica, não havendo geração de dados.
Que metadados serão anotados e qual padrão será seguido?
Que metadados serão anotados e qual padrão será seguido?

Os metadados a serem anotados são: título da pesquisa, assunto, palavras-chave, resumo, autor, local do arquivo (url), data de conclusão, data de publicação, agências financiadoras, número
do projeto, idioma, tipos de dados coletados. Padrão seguido: Document, Discovery and Interoperate

Aspectos Legais e Facilidade de Acesso aos Dados
Quais são as questões legais e éticas associadas aos dados e relevantes a este projeto?
Quais são as questões legais e éticas associadas aos dados e relevantes a este projeto?
O trabalho não apresenta questões legais e éticas relacionadas.
Quais são as políticas a serem utilizadas para o compartilhamento de dados?

Gestão de Dados e Armazenamento
Em que formatos serão armazenados os arquivos resultantes da pesquisa em questão? Que software poderá ser utilizado para a manipulação de cada um dos formatos listados?
Como e onde estes arquivos serão mantidos? Por quanto tempo ocorrerá esta preservação? Como será realizado o backup destes dados?
Question not answered.
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