Título da comunicação: Uma ecologia da metainformação para o universo digital

Resumo:
A metainformação, enquanto linguagem controlada de representação do objeto
digital, tem vindo a conhecer uma expansão do seu campo de aplicação,
fundamentalmente para acompanhar o ciclo de vida dos objetos digitais. Mas, ao
contrário da metainformação descritiva tradicional para os objetos analógicos que
conheceu uma tendência para a uniformização universal das suas propostas, agora
a realidade não só se estendeu a outros aspetos da vida dos objetos da informação,
como a sua produção ou preservação a longo prazo, mas assistimos
fundamentalmente à emergência de um diferente paradigma na produção e uso
destes esquemas. Paradigma este que se caracteriza, entre outras, pela grande
diversidade de propostas que representam outras tantas formas de olhar para a
informação, pelos diversos âmbitos de aplicação, desde linguagens generalistas até
às que se debruçam apenas sobre uma tipologia específica de objetos, até aos
diferentes níveis de granularidade descritiva que são propostos. Esta diversidade
levanta os mais variados problemas, relacionados com a organização,
interoperabilidade da informação, sua comunicação e gestão. É com esta
diversidade que temos que viver, assumindo os seus custos? Ou é possível e
necessário repensar o universo no sentido da sua uniformização?
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