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Descrição 

O cenário contemporâneo marcado pela explosão informacional torna-se imprescindível que 

os ambientes informacionais altamente distribuídos, como a Web, compartilhem e colaborem 

com informações organizadas e estruturadas. Tal realidade tem desafiado profissionais de 

diversas áreas do conhecimento, sobretudo, os da área da Ciência da Informação a buscar 

soluções para o tratamento informacional de tais ambientes, a fim de garantir uma busca e 

recuperação de recursos informacionais eficientes. Os metadados, os esquemas de descrição, 

os modelos conceituais para a modelagem de ambientes informacionais e a ontologia 

constituem-se como elementos nucleares e objetos desta investigação. Para tanto, parte-se 

dos seguintes questionamentos: Quais seriam as relações entre metadados e ontologia no 

desenvolvimento de ambientes informacionais digitais? Em que medida os metadados e a 

ontologia podem propiciar os relacionamentos entre recursos informacionais no 

estabelecimento da interoperabilidade em ambientes digitais? Parte-se do princípio de que os 

fundamentos epistemológicos e metodológicos das formas de descrição de recursos atrelado 

ao contexto tecnológico, marcado pela iniciativa Linked Data garantirão a consistência e a 

persistência dos recursos informacionais nas camadas delineadoras e estruturantes dos 

ambientes informacionais digitais, sobremaneira, no campo teórico da construção Web 

Semântica e na efetivação dos relacionamentos semânticos. Desse modo, objetiva-se analisar 

à luz dos fundamentos das formas de representação da informação, em que medida os 

metadados e a ontologia encontram espaço de interlocução em suas bases teóricas para a 

modelagem de ambientes informacionais digitais. Como objetivos específicos a pesquisa se 

propõe: a) analisar a literatura científica disponível que fundamenta os princípios de 

modelagem de ambientes informacionais digitais; b) revisitar do ponto de vista teórico e 

metodológico os instrumentos de descrição e sua interlocução com a ontologia; c) identificar, 

a partir de um ambiente para criação e edição de ontologias e bases de conhecimento, 

elementos que caracterizam o papel da descrição nos catálogos e em sistemas bibliográficos; 

d) estudar os modelos conceituais de dados no domínio bibliográfico (FRBR) e suas relações 

com o modelo RDF para a promoção da interoperabilidade em ambientes informacionais 

digitais. Como percurso metodológico a pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva, 

com abordagem qualitativa, respaldada no Perspectivismo de Peterson (1996), com fulcro na 

identificação das relações teórico-metodológicas e dos processos de modelagem conceitual de 

ambientes digitais. Espera-se que a pesquisa contribua para a análise crítica sobre a eficácia da 

performance do instrumento tecnológico estudo no processo de recuperação da informação e 

identificação do recurso informacional, 
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