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É sabido que a informação tem um valor inestimável, mas esse valor só é percebido
através da relevância que a informação tem para determinados indivíduos de nossa sociedade. O
surgimento de tecnologias capazes de disponibilizar a qualquer momento o acesso à informação
proporcionou o aumento no consumo informacional, como também modificou a forma que a
informação é produzida, impactando e transformando nossa sociedade. Acompanhado esse
avanço tecnológico, o Laboratório de Tecnologias Intelectuais LTi desenvolve um projeto na
ambiência do regime de informação. Dialogando com Frohmann, um regime de informação
pode ser compreendido como “qualquer sistema estável ou rede nos quais os fluxos
informacionais transitam por determinados canais [de específicos produtores, via estruturas
organizacionais específicas] para consumidores ou usuários específicos”. Esta característica de
especificidade traça um paralelo com os objetivos da arquitetura da informação.
A estabilidade do sistema, os fluxos informacionais, os canais por onde essa informação
percorre (itens relacionados por Frohman), são variáveis atendidas pela arquitetura de
informação. Neste sentido, podemos entender que, na criação do ambiente, ou site do projeto, ou
se preferir, no canal informacional, a arquitetura da informação deverá estar ligada ao contexto
de regime de informação. Esta ligação promoverá uma harmonia entre os objetivos do projeto,
as informações organizadas no espaço informacional e principalmente na leitura e entendimento
que o seu publico terá ao ter contato com o ambiente.
O projeto LTi tem como um de seus objetivos atender as demandas informacionais da
sociedade que está inserido, neste regime informacional, e a arquitetura da informação tem em
sua essência a preocupação em proporcionar o entendimento informacional através de ambientes
bem definidos direcionados há um público específico. Essa integração poderá ser realizada
através do meu projeto de mestrado em Ciência da Informação na Universidade Federal da
Paraíba. Mas essa história eu conto depois...
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