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2 
ArquiteturA dA informAção

Os objetos de pesquisa de um campo científico ou disciplinar 
podem ser lidos, visualizados, interpretados, conhecidos ou inves-
tigados a partir de enfoques etimológicos, epistemológicos, crono-
lógicos, sociológicos, filosóficos, empíricos, entre outros. Abor-
dando a cientificidade da Arquitetura da Informação, recorremos 
às ideias de Macedo (2005, p.143) em relação ao enquadramento 
da Arquitetura da Informação no âmbito da ciência. Sobre esse 
tema a autora assevera que a Arquitetura da Informação tem ca-
racterísticas de uma disciplina que se estabeleceu no contexto da 
ciência pós-moderna. A ciência moderna implicava a necessidade 
de existência de uniformidades básicas e regularidades empíricas 
acerca do fenômeno que engloba o objeto de estudo de uma área, 
assim como a utilização de um método científico rigoroso, geral-
mente quantitativista, para investigá-lo. Na pós-modernidade, tais 
pressupostos têm sido repensados. 

Os valores de universalidade e certeza têm dado lugar à pluralida-
de e à complexidade. Nessa conjuntura, a Arquitetura da Informação 
se estabelece com uma natureza inter/transdisciplinar, com seus mé-
todos, modelos e teorias derivados do diálogo com outras disciplinas.



44  HENRY P. C. DE OLIVEIRA • SILVANA A. B. G. VIDOTTI •  VIRGÍNIA BENTES

O que Macedo (2005) expôs sobre a interdisciplinaridade, sobre a 
complexidade e sobre o diálogo com métodos e teorias de outras dis-
ciplinas se alinha ao discurso que escrevemos neste livro sobre a Ci-
ência da Informação, visto que os atuais problemas informacionais e 
tecnológicos são complexos e exigem o diálogo inter/transdisciplinar.

Nessa linha de entendimento, Albuquerque (2010, p.133) dis-
cute a fundamentação e caraterização da AI como disciplina e a 
concebe como um programa de investigação epistemológica da 
realidade que busca identificar e relacionar, no mínimo e necessa-
riamente, quatro dimensões no problema tratado: forma, contexto, 
manifestação e significado. Para o autor supracitado, a AI pode 
adotar duas abordagens: uma orientada para o objeto, quando o 
propósito é analisar o fenômeno; outra orientada ao produto, quan-
do o propósito é criar um produto para atuar sobre o fenômeno.

Vemos nesse conceito um esforço para situar a Arquitetura da 
Informação no campo das Ciências e assim delimitar as formas de 
abordagem da AI diante dos objetos de investigação. Numa refle-
xão epistêmica sobre a Arquitetura da Informação, Albuquerque e 
Lima-Marques (2011, p.68) afirmam:

Como disciplina, o termo Arquitetura da Informação refere-
-se a um esforço sistemático de identificação de padrões e criação 
de metodologias para a definição de espaços de informação, cujo 
propósito é a representação e manipulação de informações; bem 
como a criação de relacionamentos entre entidades linguísticas para 
a definição desses espaços de informação.

Concordamos com as visões de Macedo (2005), Albuquerque 
(2010) e Albuquerque e Lima-Marques (2011) sobre a Arquitetura 
da Informação e acrescentamos a percepção de que existem abor-
dagens regulares na AI. Para tanto, baseamo-nos em León (2008) 
e Resmini e Rosati (2011). A ação dialógica feita com os autores 
supracitados é adequada, pois a interdisciplinaridade evidenciada 
na AI, bem como a presença de diferentes abordagens que a orien-
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taram desde seu início até os dias atuais, avigoram suas caracterís-
ticas de disciplina científica pós-moderna, com uma constituição 
epistemológica fluida, versátil e adaptável, permitindo que a AI 
ofereça respostas mais eficientes aos complexos e mutáveis proble-
mas sociotécnicos da pós-modernidade.

A Arquitetura da Informação tem se apresentado como uma 
práxis profissional e como um campo de estudos com foco na solu-
ção de problemas relacionados ao acesso e uso do vasto quantitativo 
de informações disponíveis (Resmini; Rosati, 2011). Todavia, a 
Arquitetura da Informação não se cristalizou em uma perspectiva 
única, não se fundamentou na influência de apenas um ramo dis-
ciplinar e epistemológico (Oliveira, 2014). Nesse sentido, León 
(2008) e Resmini e Rosati (2011) discutem o transcurso da AI por 
meio de enfoques ou visões que a influenciaram, destacando a im-
portância da arquitetura, do design de informação, dos sistemas de 
informação, da Ciência da Informação e, mais recentemente, da 
computação ubíqua e do design de serviços, como vetores que in-
fluenciaram a Arquitetura da Informação ao longo do tempo.

As visões de León (2008) e Resmini e Rosati (2011) evidenciam 
características pós-modernas na Arquitetura da Informação. León 
(2008) faz uma revisão crítico-histórica sobre a AI que é comple-
mentada pelos estudos de Resmini e Rosati (2011) ao abordarem 
a mais recente perspectiva da AI, abrangendo qualidades do que é 
pervasivo e ubíquo. Os autores mencionados têm lastro discursivo 
na Ciência da Informação e seus subsídios nos permitem ampliar as 
possibilidades de aplicação da AI em vários cenários da sociedade 
pós-moderna.

Articulando histórias e conceitos

Dialogando com Negroponte (2008), Pake (1985), Hearst (2009), 
Wurman (1996), entre outros autores, León (2008) faz uma revisão 
histórica e crítica sobre o uso do termo arquitetura nos contextos tec-
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nológicos, indicando que o termo começa a ser usado em contextos 
computacionais, mais especificamente pela empresa IBM por volta 
de 1959. Vestígios do uso do termo são encontrados em 1962 no livro 
Planning a Computer System: Project Stretch, editado por Werner 
Buchholz. Nessa obra, discute-se a arquitetura de computadores 
como arte de determinar as necessidades dos usuários em conjun-
turas organizacionais. Ainda na literatura técnica da IBM, vemos 
o termo arquitetura ser usado em 1964 numa analogia a estrutura 
conceitual e ao comportamento funcional, diferenciando-se da or-
ganização e do fluxo dos dados, do design lógico e da implementação 
física (Amdahl; Blaauw; Brooks, 1964). Ainda no mapeamento dos 
vestígios do termo arquitetura em assuntos tecnológicos, ressaltamos 
o seu uso, em 1967, pelo Grupo de Arquitetura de Máquinas do 
MIT fundado por Nicholas Negroponte (León, 2008).

Sobre o aparecimento do termo Arquitetura da Informação, 
Pake (1995) citado por León (2008) e por Resmini e Rosati (2011) 
discorre sobre a criação, em Julho de 1970, da Xerox Palo Alto 
Research Center (PARC) e de um grupo de cientistas especializa-
dos em ciências naturais e Ciência da Informação que receberam 
a incumbência de criar uma Arquitetura da Informação aplicável 
aos artefatos tecnológicos criados pela Xerox. Segundo Resmini e 
Rosati (2011) esse grupo foi responsável por um número signifi-
cativo de contribuições no campo que chamamos hoje de Interação 
Humano-Computador (IHC).

A segunda evidência histórica do termo Arquitetura da Infor-
mação, segundo León (2008), se encontra nos trabalhos de Richard 
Saul Wurman, entre os quais está um artigo, escrito com Joel Katz 
e intitulado “Beyond Graphics: The Architecture of Information”, 
em outubro de 1975. Esse texto foi publicado pelo AIA Journal, 
numa conferência ocorrida em 1976, durante o evento do American 
Institute of Architecture (AIA), que naquele ano tinha como tema 
The Architecture of Information.1 

 1 León (2008) ressalta que o termo Arquitetura da Informação é usado de duas 
formas: architecture of information e information architecture. Embora tenham 
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A terceira evidência do uso do termo “arquitetura de informa-
ção”, utilizando a terminologia information architecture é encon-
trada em um conjunto de artigos publicados na década de 1980.2 
A noção de AI usada pelos autores desses artigos diz respeito à 
Arquitetura da Informação como artefato para o design e constru-
ção de sistemas de informação,3 abordando-a numa perspectiva de 
aplicação prática (León, 2008).

Antes da publicação da obra de Rosenfeld e Morville (1998), 
a tese de doutorado de Weitzman (1995) foi publicada pelo MIT 
abordando a Arquitetura da Informação com o seguinte título: The 
architecture of information: interpretation and presentation of infor-
mation in dynamic environments (León, 2008). Nessa tese, Weitz-
man (1995) inclui a Xerox no rol das primeiras corporações a abor-
dar a noção de estrutura de informação e usar o termo Arquitetura 
da Informação como campo propulsor para os negócios corporati-
vos (Resmini; Rosati, 2011).

Desenhando um traçado cronológico para a AI, León (2008) 
destaca que entre 1996 e 1998 autores como Wurman (1996), Cook 
(1996), Kahn e Lenk (1998), Nielsen (1998) e Rosenfeld e Morvil-
le (1998) publicaram livros com contribuições importantes para 
substanciar a AI. Entre os quais destacamos a contribuição de Ro-
senfeld e Morville (1998), bibliotecários e cientistas da informação 
que, por meio da obra Information Architecture for the World Wide 
Web, construíram possibilidades de aplicação da AI em contextos 
web utilizando o arcabouço de conhecimentos acumulados pela 
biblioteconomia e Ciência da Informação.

ligeiras diferenças sintáticas, ambas as formas significam a mesma coisa, 
sendo que a primeira é usada em contextos mais formais, e a segunda é uma 
forma mais coloquial.

 2 Os artigos aos quais nos referimos podem ser encontrados na base de dados 
Lisa: Wetherbe e Davis (1983); Vogel e Wetherbe (1984); Dickson e Wetherbe 
(1985); Brancheau e Wetherbe (1986); Wetherbe (1987); Brancheau, Stucher e 
March (1989); Vogel e Wetherbe (1991).

 3 Information system design.
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Mapeando publicações sobre a AI nos anos 2000, Tramullas 
(2003) assevera que outros artigos e livros sobre AI foram escritos e, 
entre eles, destacam-se os autores Jesse James Garret, Susan Batley, 
Christina Wodtke, Earl Morrogh, Peter van Dijk, Louis Rosenfeld 
e Peter Morville e outros.

As aproximações históricas feitas até aqui podem ser sintetiza-
das na cronologia feita por León (2008), considerando o intervalo 
entre os anos 1970 e os dias atuais.

Figura	2	−	Cronologia	da	AI	entre	os	anos	1970	e	1998	segundo	León
Fonte: Adaptada de León (2008).

A timeline de León (2008) nos permite visualizar três visões 
que influenciam a AI ao longo de sua história, referimo-nos ao que 
León chama de visão do design de informação (de 1970 a 1980), 
visão da análise e design de sistemas (1980 a 1995) e visão inte-
gradora (a partir de 1995). O que este autor chama de visões, nós 
chamamos de abordagens que potencialmente influenciaram os 
estudos e as práticas da AI ao longo dos anos. Ainda sobre a time-
line, percebemos um traçado relativamente rígido e que separa as 
visões ou abordagens da AI. Defendemos a ideia de que essas visões 
ou abordagens podem, sobretudo nos momentos de transição, se 
mesclar, se interconectar e até se sobrepor. Defendemos ainda que 
nenhuma abordagem é revogada ou totalmente extinta, embora, 
dependendo da força com a qual uma nova abordagem se impõe, a 
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abordagem anterior se enfraqueça e seja invisibilizada no processo 
histórico (Oliveira, 2014).

Os estudiosos Resmini e Rosati (2011) fazem uma releitura da 
timeline de León (2008) conforme apresentamos na Figura 3.

Figura	3	−	Cronologia	para	Arquitetura	da	Informação	até	os	anos	2000.
Fonte: Adaptada de Resmini e Rosati (2011).

Oliveira (2014) compara as Figuras 2 e 3, percebe que Resmini e 
Rosati (2011) concordam com León (2008) em relação ao momento 
em que a visão do design de informação cede lugar aos sistemas de 
informação como norteador dos estudos e práticas em AI. Ainda 
comparando as timelines, Oliveira (2014) afirma que os autores di-
vergem ligeiramente quanto à transição dos sistemas de informação 
para uma visão sintético-integradora, com marcação em 1990 para 
León (2008) e 1995 para Resmini e Rosati (2011). Embora perceba-
mos suaves divergências entre as timelines, há concordância quanto 
às abordagens.

Resmini e Rosati (2011) trazem um acréscimo ao traçado his-
tórico e cronológico da AI, conforme evidenciamos na Figura 4. O 
período denominado síntese na Figura 3 recebe novos rótulos na 
Figura 4, de modo que a visão integradora é particionada em duas 
visões: AI clássica e AI pervasiva e ubíqua.
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Figura	4	−	Cronologia	com	Arquitetura	da	Informação	Pervasiva.
Fonte: Adaptado de Resmini e Rosati (2011).

Resmini e Rosati (2011) rotulam como “clássicos” os estudos e 
as práticas de AI ocorridos entre os anos 1990 e 2000. Apresentam 
os vestígios de um processo de modificação teórica e prática da AI 
num movimento de resposta aos novos problemas informacionais 
que transcendem os limites e os contextos web, esses autores cha-
mam esse movimento de AI pervasiva e Ubíqua (Oliveira, 2014).

Compreendemos que os processos de construção, manutenção 
e ruptura dessas abordagens são compartilhados pelos sujeitos que 
atuam na Arquitetura da Informação. São ainda uma espécie de 
norteador das atividades científicas. As análises feitas por León 
(2008) e Resmini e Rosati (2011) delineiam uma história para a 
AI, contada considerando a influência de campos disciplinares 
como arquitetura, design, Ciência da Informação, sistemas de in-
formação, computação ubíqua e design de serviços, campos que se 
vinculam à AI em seu transcurso, constituindo as abordagens que 
apresentamos na Figura 5. Contudo, a inter/transdisciplinaridade 
possibilitou diálogos da AI com campos como a ergonomia, a usa-
bilidade, a psicologia organizacional, a ciência da computação, as 
ciências cognitivas, o desenho industrial, o design gráfico, a socio-
logia, a antropologia, entre outras (Macedo, 2005; Dillon, 2003).

Reconhecemos que a atuação inter/transdisciplinar da AI que-
bra as fronteiras disciplinares e traz à AI uma fluidez identitária. 
No entanto, alguns desses campos atuam sobre a AI ao ponto de 
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vermos, de forma evidente e recorrente, seus elementos conceituais 
presentes nos principais conceitos da Arquitetura da Informação. 
São esses campos e seus núcleos conceituais, presentes de forma 
manifesta e recursiva na AI, que geram o que chamamos de abor-
dagens da AI, conforme mapa conceitual desenvolvido por Oliveira 
(2014) e apresentado na Figura 5.

Figura	5	−	Mapa	Conceitual	das	Abordagens	da	Arquitetura	da	Informação.
Fonte: Oliveira (2014).

Nossa compreensão acerca das abordagens da AI é representa-
da pelas ideias de Oliveira (2014), que por sua vez dialoga com as 
obras de León (2008) e Resmini e Rosati (2011). Na realidade, Oli-
veira (2014) realiza uma releitura das contribuições de León (2008) 
e Resmini e Rosati (2011), transformando o que eles chamam de 
visão em abordagem e estruturando cada abordagem a partir de 
disciplinas externas à AI, mas que a ela se amalgamam ao ponto de 
orientar seus estudos e práticas. Trata-se das abordagens arquitetu-
ral, sistêmica, informacional e pervasiva. 

De agora em diante, apresentaremos as abordagens da AI arti-
culadas por Oliveira (2014), considerando suas estruturas, a noção 
de informação que pode estar subjacente, os autores que se destaca-
ram e suas contribuições para a AI. Vale destacar de antemão que a 
linha vermelha e pontilhada da Figura 5 sinaliza nossa compreen-
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são de que a Ciência da Informação tem um papel fundamental na 
abordagem pervasiva, pois, conforme defende Oliveira (2014), a 
pervasividade é um atributo da informação, como veremos adiante.

Abordagem arquitetural

Oliveira (2014) denomina abordagem arquitetural a primeira 
vertente que influencia com vigor a Arquitetura da Informação, so-
bretudo no contexto de seu nascimento e expansão. Tal abordagem 
gera uma Arquitetura da Informação com fundações interdiscipli-
nares na arquitetura e no design.

A arquitetura é um campo devotado à racionalização dos espa-
ços em função do uso que a sociedade ou os sujeitos lhe atribuem. 
Duarte (1999) sinaliza que a arquitetura, mais que para proteger os 
sujeitos das intempéries, é uma forma de organização de referências 
da cultura dos sujeitos e de seu posicionamento crítico junto ao 
ambiente natural, “[...] é um meio de transmissão de informações 
com o qual o homem vem dando sua medida aos territórios que 
ocupa [...]” (Duarte, 1999, p.13). De forma complementar, Artigas 
(1981, p.71) assevera que a arquitetura é antes de tudo uma “[...] 
expressão da cultura de um povo, que se serve do avanço técnico e 
da produção industrial, sobre os quais exerce também sua influên-
cia criadora [...]” e artística.

Com uma práxis projetiva que racionaliza o espaço, o território, 
o tempo, o belo, o bem-estar e as necessidades dos sujeitos, o campo 
arquitetônico “[...] situa-se numa área intermediária entre ciência e 
arte, tendo que responder questões não perfeitamente definidas e 
permitindo múltiplas abordagens [...]” (Kowaltowski et al., 2008, 
p.8). Numa perspectiva similar, Burden (2006, p.42) compreende a 
arquitetura como “[...] a arte e a ciência de projetar e construir edi-
ficações ou grupos de edificações de acordo com critérios estéticos 
e funcionais [...]”.

Discorrendo sobre a arquitetura e as tecnologias de informação 
e comunicação, Nardelli (2007) afirma que a arquitetura tradicional 
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era a materialização de desenhos realizados sobre o papel, já a arqui-
tetura contemporânea é a materialização das técnicas digitais que 
permitem a concepção de objetos com alto nível de complexidade.

A compreensão de Nardelli (2007) denota a adaptabilidade da ar-
quitetura diante dos desafios da pós-modernidade, profundamente 
marcada pelas TIC. Além da arquitetura, o campo do design serviu 
de coluna para sustentação da abordagem arquitetural. Essa afirma-
ção é corroborada por Camargo e Vidotti (2012, p.6), que consideram 
“[...] o design uma área base para compreensão da AI [...]”.

Fazendo um apanhado etimológico sobre o termo design, Villas-
-Boas (2000, p.48) assevera que design é uma palavra inglesa ori-
ginária do termo latino designo, que significa designar, indicar, 
representar, marcar, ordenar. Para o referido autor, o termo design 
faz uma maior aproximação com a noção de configuração palpável, 
de projeto.

Ampliando a análise conceitual do campo do design, Niemayer 
(2007, p.24) informa que o

[...] design tem sido entendido segundo três tipos distintos de prática 
e conhecimento. No primeiro, o design é visto como atividade artís-
tica, em que é valorizado no profissional o seu compromisso como 
artífice, com a estética, com a concepção formal, com a fruição do 
uso. No segundo entende-se o design como um invento, como um 
planejamento, em que o designer tem o compromisso prioritário com 
a produtividade do processo de fabricação e com a atualização tecno-
lógica. Finalmente, no terceiro aparece o design como coordenação, 
onde o designer tem a função de integrar os aportes de diferentes 
especialistas, desde a especialização de matéria-prima, passando pela 
produção à utilização e ao destino final do produto. Neste caso, a 
interdisciplinaridade é a tônica. (Niemayer, 2007, p.24)

No paradigma arquitetural, o campo do design influencia os es-
tudos e as práticas da Arquitetura da Informação por meio do design 
de informação, do design de interação, do design gráfico, entre outros.
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Refletindo sobre a interdisciplinaridade na AI, Caldas (2007, 
p.100) assevera que “[...] um campo limítrofe a Arquitetura da Infor-
mação – e que deve ser mencionado – é o design de informação [...]”. 
Camargo e Vidotti (2011, p.18) alegam que o design de informação 
“[...] enfoca o conteúdo, ele é o design da apresentação da informação 
para facilitar a compreensão do usuário [...]”. Discutindo o design de 
informação, Lunin, Martin e Hastings (2009) salientam a importância 
da visualização da informação como um meio para a transformação de 
dados em visualidades, formas compreensíveis que agora são discuti-
das em universidades e institutos de pesquisa em todo o mundo.

Para Resmini e Rosati (2011), o design de informação seria uma 
abordagem centrada nas contribuições de Richard Soul Wurman, 
arquiteto e designer que cunhou o termo Arquitetura da Informação.

O design de interação contribui para tornar os produtos interati-
vos e, assim, fornecer suporte às atividades cotidianas das pessoas. 
Significa criar experiências que melhorem e ampliem as formas 
como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem utilizando 
produtos tecnológicos e de informação (Preece; Rogers; Sharp, 
2005). As autoras supracitadas definem que duas metas devem ser 
alcançadas no design de interação: a primeira diz respeito à usabi-
lidade que assegura a facilidade de uso de um produto, para que 
seja eficiente e agradável; a segunda seria a meta da experiência 
do usuário para possibilitar que os produtos informacionais sejam 
divertidos, esteticamente apreciáveis, motivadores.

Na compreensão do estudioso Villas-Boas (2000, p.13), o design 
gráfico é “[...] a atividade profissional e a consequente área de co-
nhecimento cujo objeto é a elaboração de projetos para reprodução 
por meio gráfico por peças expressamente comunicacionais [...]”. 
A seu ver, o produto do design gráfico agrupa elementos estético-
-formais ordenados numa perspectiva de projeto, criando a possi-
bilidade efetiva de reprodução a partir de um original. 

A abordagem arquitetural é subjacente à revolução tecnoló-
gica que descrevemos neste livro com base em Castells (1999). 
Inclusive Wurman (2001), um dos principais representantes da 
abordagem arquitetural, discute elementos dessa revolução e frisa 
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como a internet modificou nosso estilo de vida e nossa maneira de 
fazer negócios; como as tecnologias emergentes provocam crises em 
alguns setores, mas, de modo geral, instalam-se sem desalojar as 
tecnologias antigas.4 Nesse entrelaçado de modificações sociotéc-
nicas, o crescente quantitativo de informações criou necessidades 
de reflexão e revisão das formas de apresentação da informação, 
considerando a espacialidade que ela ocupa em ambientes digitais 
e não digitais. Wurman (2001) evidencia o impacto dos volumes 
informacionais no cotidiano das pessoas ao discutir a ansiedade que 
a informação e a não informação causam nos sujeitos.

A ansiedade de informação é causada pela distância cada vez 
maior entre o que compreendemos e o que achamos que deverí-
amos compreender. É o buraco negro existente entre os dados e 
o conhecimento, que aparece quando a informação não diz o que 
queremos saber. (Wurman, 2001, p.14)

Os questionamentos de Wurman (2001) sobre as formas de 
organizar a informação em espaços digitais e não digitais a fim de 
minimizar a ansiedade gerada nos usuários tentam ser respondidos 
a partir de elementos teóricos e conceituais advindos das áreas de 
sua formação.

A visão de Wurman é derivada de sua formação como arquiteto, 
e seu principal propósito é estender os conceitos-chave de organiza-
ção de espaços desenvolvidos na arquitetura para espaços informa-
cionais. (Siqueira, 2008)

Essa argumentação sustenta-se nos recursos indicados por 
Wurman para estruturar e mapear a informação para que possa ser 
utilizada com facilidade. Estruturar e mapear a informação, para 

 4 Wurman (2005) exemplifica que o DVD substituiu as fitas de vídeo, mas não 
as extinguiu. Cita que a imprensa escrita e a TV indicam a seus públicos os 
portais de internet em que é possível acessar informações sobre produtos e ser-
viços apresentados em suas grades de programação. Trata-se de um contexto 
de polinização cruzada entre tecnologias antigas e recém-consolidadas.
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Wurman (1996), é uma atividade semelhante ao projeto de espaços 
organizados e estruturados pelo arquiteto tradicional.

Oliveira (2014) adverte que Wurman não é o único a utilizar 
aspectos da arquitetura e do design na Arquitetura da Informação 
e utiliza a teoria do conceito (Dahlberg, 1978) como critério para 
identificar a abordagem arquitetural nas concepções de AI elabora-
das por outros autores.

Influenciados pela abordagem arquitetural e preocupados com 
o desenvolvimento de ambientes para a web, Herrans e Mateos 
(2004) argumentam que, enquanto na arquitetura os profissionais 
projetam construções e criam espaços físicos funcionais e adequa-
dos ao uso e às tarefas das pessoas, na Arquitetura da Informação, 
criam-se desenhos de espaços de informação funcionais para sanar 
as necessidades de informação das pessoas que acessam sites. Na 
citação de Herrans e Mateos (2004) os núcleos conceituais espaço, 
funcionalidades e desenhos mostram a ligação com as concepções 
de arquitetura e design já apresentadas neste livro (Oliveira, 2014).

A visão de Hagedorn (2000) também contém elementos da 
abordagem arquitetural. A seu ver, a AI é um articulado de arte e 
ciência da organização da informação que se concretiza por meio da 
investigação, da análise, do desenho e da implementação, com foco 
nas necessidades de informação das pessoas. Oliveira (2014) des-
taca, com base na teoria do conceito, os núcleos conceituais: arte, 
organização e desenho como evidências da abordagem arquitetural.

A visão arquitetural apresentada por Hagedorn (2000) é cor-
roborada por Rosenfeld e Morville (2006, p.4, tradução nossa) ao 
conceituarem a AI como “[...] a arte e ciência de modelar experiên-
cias e produtos de informação para apoiar a usabilidade e encontra-
bilidade [...]” e, ainda, como “[...] o design estrutural de ambientes 
de informação compartilhados [...]”. Nos conceitos extraídos da 
obra de Rosenfeld e Morville (2006) percebe-se que os autores 
também se apoiam na noção do belo ao associar a AI à arte e ainda 
fazem referência, de forma subliminar, à funcionalidade quando 
associam a AI à usabilidade e à encontrabilidade. Os núcleos con-
ceituais arte e função, no primeiro conceito, e design estrutural, no 
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segundo conceito, estão presentes por influência de uma aborda-
gem arquitetural (Oliveira, 2014).

Nos estudos realizados por Everden e Everden (2003), encontra-
mos a AI particionada em três gerações. Esses autores descrevem que 
a primeira geração tem foco nos sistemas de aplicações que não fun-
cionavam na web5 e que se utilizavam de analogias como a arquitetura 
de construção e diagramas 2D simples ou frameworks para fornecer 
uma visão arquitetural dos produtos de informação. A influência da 
abordagem arquitetural pode ser identificada nesta forma de enxer-
gar a AI a partir do núcleo conceitual “arquitetura de construção”.

Para Chiou (2003), a Arquitetura da Informação apropria-se 
da habilidade arquitetônica tradicional de planejar e relacionar 
elementos, orientando-se pelas similaridades que existem entre os 
ambientes de informação digital e os ambientes analógicos. Vemos 
aqui uma concepção de AI que incorpora dois elementos conceituais 
importantes: o projeto e o espaço. Quando o autor insere na AI a 
habilidade de planejar e de relacionar elementos, está fazendo men-
ção à atividade de projeto da arquitetura e do design. Ao utilizar o 
termo “ambientes” é feita uma menção subliminar à espacialidade.

Taylor (2004) afirma que os arquitetos criam projetos de edifí-
cios e estruturas para servirem às necessidades das pessoas incor-
porando beleza e funcionalidade. Para esse autor, o arquiteto da 
informação investiga as necessidades de acesso e uso da informação 
para modelar interfaces de modo que sejam funcionais e agradáveis 
ao usuário quando este se desloca nos ambientes de informação. 
Oliveira (2014) sinaliza os núcleos conceituais forma e função como 
vetores que apontam para a abordagem arquitetural.

As ideias de Hubert-Miller e Arbogast (2006) são visivelmente 
influenciadas pela abordagem arquitetural – inclusive, permitem-
-nos compreender que tanto a arquitetura quanto a Arquitetura 
da Informação empregam as noções de lugar e espaço. A seu ver, 
a arquitetura trata de um conjunto de atributos de um espaço, e a 
Arquitetura da Informação trata de um conjunto de atributos de 

 5 Sistemas standalone. Sistemas que funcionavam em redes locais e intranets.
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um espaço em que experiências informacionais ocorrem reunindo 
contexto, comunicação e conteúdo.

Nas afirmações de Camargo e Vidotti (2011), percebemos que 
a abordagem arquitetural absorve princípios da arquitetura e do 
design. Para essas autoras, a AI incorpora: 

•	 beleza, a qual está expressa nos elementos externos do am-
biente de informação digital através da estética e aparência;

•	 funcionalidade, que é expressa nos elementos internos do 
ambiente de informação digital reforçando a utilidade e 
praticidade.

De forma sintética, podemos dizer que a abordagem arquitetu-
ral se efetiva numa dialética entre o belo e o funcional, fazendo com 
que aspectos relacionados à arquitetura e ao design sejam abrigados 
no interior dessa abordagem. Trata-se de uma abordagem que com-
preende a Arquitetura da Informação como um campo que desen-
volve padrões e orientações arquiteturais para tornar os espaços de 
informação organizados e acessíveis. Ela concebe o arquiteto da in-
formação como sujeito responsável por criar estruturas e desenhos 
que possam oferecer ordem no espaço dos dados, tornando o acesso 
às informações mais simples, mais direto, e, finalmente, mais com-
preensível (Resmini; Rosati, 2011).

Abordagem sistêmica

Ao longo da história da Arquitetura da Informação, os ambien-
tes de informação digital têm sido tratados, de forma recorrente, a 
partir de uma racionalidade sistêmica. O paradigma sistêmico age 
na Arquitetura da Informação, fornecendo modos de pensar que 
resultam de uma fundamentação na teoria geral dos sistemas e de 
uma necessidade de atuação no campo dos sistemas de informação.

Oliveira e Vidotti (2012) defendem que os estudos clássicos 
da Arquitetura da Informação se aportam em uma epistemologia 
sistêmica, influenciada pela teoria geral dos sistemas do biólogo 
alemão Ludwig von Bertalanffy (Bertalanffy, 1975). Trata-se de 
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um conjunto de pesquisas publicadas e ações práticas executadas 
sob a influência da obra de Morville e Rosenfeld (2006) e que ra-
cionalizam os ambientes de informação digital de forma sistêmica 
(sistemas de navegação, sistemas de rotulagem, sistemas de orga-
nização, sistemas de busca e sistemas de representação) (Oliveira; 
Vidotti, 2012).

Discutindo o sistemismo como desenho epistêmico, os mesmos 
autores explicam que os objetos ou fenômenos de pesquisa são 
investigados a partir de suas partes. Estudos e pesquisas ancorados 
nesta epistemologia analisam a natureza dos sistemas e a maneira 
como se inter-relacionam, investigam a inter-relação entre os sis-
temas em diferentes espaços e, assim, tornam possível conhecer/
compreender o objeto ou fenômeno de pesquisa em sua integralida-
de (Oliveira; Vidotti, 2012).

Na abordagem sistêmica, a Arquitetura da Informação trata os 
ambientes de informação digital como um conjunto de sistemas, e 
cada sistema é um “[...] conjunto de elementos interdependentes, 
ou um todo organizado, ou partes que interagem formando um todo 
unitário e complexo (Batista, 2004, p.14 apud Camargo, 2010, p.67). 

Os sistemas de informação são apresentados por Resmini e Ro-
sati (2011) como um contexto que influenciou as pesquisas em AI, 
desenvolvidas na década de 1980. Tais pesquisas estavam preocu-
padas em maximizar o processamento de dados e informações para 
solver os problemas de gestão da informação no campo dos negó-
cios e as necessidades logísticas das organizações.

A Arquitetura da Informação estaria, então, comprometida com 
a eficiência e a eficácia de um sistema de informação (SI), compreen-
dido com base em Turban, McLean e Wetherbe (1996) como sistema 
que integra: pessoas, procedimentos, dados/informação, componen-
tes de tecnologias de informação e comunicação (hardwares, softwares) 
e elementos de telecomunicações para recolher, processar, armaze-
nar, analisar e distribuir informação como recurso útil à tomada de 
decisões.

Nos sistemas de informação, existem os inputs (dados, instru-
ções) e outputs (relatórios, cálculos). O SI processa os inputs para 
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produzir outputs que serão usados no processo decisório, como 
input para outros sistemas de informação ou, ainda, como input de 
retroalimentação para o mesmo sistema de informação (Turban; 
McLean; Wetherbe, 1996).

Recorremos a Oliveira (2014) para apresentar conceitos, visões 
e proposições relacionadas à Arquitetura da Informação com o in-
tuito de visualizar a abordagem sistêmica na AI.

Conforme apresentado neste livro, a abordagem arquitetural 
está presente na visão de Morville e Rosenfeld (2006), porém não 
é a única abordagem que pode ser identificada nas compreensões 
de AI que os autores adotam. Para Morville e Rosenfeld (2006) a 
AI também seria “[...] a combinação de sistemas de organização, 
rotulagem, busca e navegação dentro de websites e intranets.” (Mor-
ville; Rosenfeld; 2006, p.4, tradução nossa). Tal conceito repercute 
intensamente nos estudos e nas práticas de AI posteriores à pu-
blicação da obra Information Architecture for the World Wide Web, 
de Morville e Rosenfeld, em que os autores sistematizam, a partir 
de um paradigma sistêmico, uma forma de enxergar e analisar os 
sites da web e intranets como “um todo”, como um ambiente de 
informação digital que se estrutura pela combinação “de partes”, 
pela justaposição de subsistemas categorizados como organização, 
rotulagem, busca e navegação (Oliveira, 2014).

A compreensão de Carter (1999) sobre a AI também pode ser 
categorizada como sistêmica. Para Carter (1999), a AI é um caminho 
holístico de planejamento que atende as necessidades de organiza-
ção da informação com objetivo de evitar duplicação e dispersão de 
dados. Para o autor, Arquitetura da Informação é um termo utilizado 
coletivamente para descrever os diversos componentes da infraestru-
tura global de informações de um modelo de negócios, preocupan-
do-se principalmente com a arquitetura de dados, a arquitetura de 
sistemas e a arquitetura de computadores (Carter, 1999). Na visão 
de Carter, os núcleos conceituais “holismo” e “infraestrutura glo-
bal” remetem a significados como integralidade e completude e, por 
conseguinte, referem-se ao todo; o núcleo conceitual “componentes” 
remete “às partes” do sistema (Oliveira, 2014).
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Também é possível visualizar a abordagem sistêmica na compre-
ensão de AI apresentada por Everden e Everden (2003), para quem o 
aumento da complexidade e a densidade dos sistemas de informação 
colaboraram no desenvolvimento de programas com arquiteturas 
mais amplas que consideram o escopo, o impacto e os processos or-
ganizacionais. Assim, a Arquitetura da Informação seria um meca-
nismo para definição, controle e integração das interfaces e camadas 
de sistema. Esta última afirmação é a chave para a identificação da 
abordagem sistêmica. Ao apresentar a AI como mecanismo de es-
truturação de “interfaces e camadas”, os autores referem-se às partes 
que integradas de forma holística substanciariam “o todo”.

Na segunda geração de AI proposta por Everden e Everden 
(2003), a informação é entendida como recurso corporativo, e as 
práticas em AI se voltavam para a definição explícita de princípios e 
teorias para o desenvolvimento de arquiteturas multidimensionais 
de sistemas de informação (Everden; Everden, 2003). Na segunda 
geração, os autores descrevem que o foco da AI eram os “[...] sis-
temas como conjuntos integrados de componentes dentro de uma 
organização individual” (Everden; Everden, 2003, p.95, tradução 
nossa). Nessa proposição, a articulação dos termos “conjuntos”, 
“integrados” e “componentes” mostra a presença da abordagem 
sistêmica. No contexto descrito pelos autores, a AI volta-se mais 
para as soluções tecnológicas, em vez de atuar no uso da informação 
nas organizações.

Everden e Everden (2003) apresentam a terceira geração da AI 
como uma alternativa para as limitações da primeira e da segunda 
geração, sobretudo como uma necessidade de fazer a Arquitetura 
da Informação voltar-se para os sujeitos. Os autores asseveram que 
“[...] aplicando esta distinção fica mais fácil o trabalho do arquiteto 
da informação para compreender as necessidades do usuário” [...] 
(Everden; Everden, 2003, p.95, tradução nossa).

A abordagem sistêmica influencia a AI, principalmente nas apli-
cações no campo dos sistemas de informação, porém incorpora preo-
cupações para além das necessidades de informação dos sujeitos e das 
organizações, trazendo preocupações estritamente técnicas.
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Oliveira (2014) afirma que a abordagem sistêmica é funda-
mental na segunda geração da classificação de Everden e Everden 
(2003), mas as novas demandas, inclusive em contextos organiza-
cionais, aproximam a terceira geração da AI à abordagem pervasiva.

Na fronteira sistêmica McGee e Prusak (1994) apresentam a 
Arquitetura da Informação como uma metáfora utilizada por te-
óricos e especialistas em projetos de sistemas para referir-se aos 
modelos de organização para a geração e o processamento de dados 
significativos para uma organização. Assim, teria como objetivo 
modelar um mapa de dados organizacionais e suas relações e forne-
cer subsídios para construção de sistemas de informação.

O sistemismo está presente nas ideias de Brancheau e Wetherbe 
(1986), que discutem a AI no plano do desenvolvimento dos sis-
temas de informação empresariais. A AI é interpretada por esses 
autores como 

[...] um diagrama ou plano para modelagem dos requisitos glo-
bais de informação de uma empresa. Ela provê uma maneira para 
mapear as necessidades de informação de uma organização, rela-
cioná-las com os processos de negócios específicos e documentar 
suas inter-relações. O mapeamento do processo de informação é 
então usado para guiar o desenvolvimento de aplicações e facilitar 
a integração e compartilhamento de dados. Uma arquitetura de 
informação fornece uma base pró-ativa para o desenvolvimento de 
sistemas de informação [...]. (Brancheau; Wetherbe, 1986, p.454, 
tradução nossa) 

Para Oliveira (2014), a proposição supracitada mostra uma Ar-
quitetura da Informação que mapeia, modela e diagrama a estru-
tura informacional de uma organização para orientar o desenvolvi-
mento de sistemas de informações empresariais.

Na mesma linha interpretativa, Camargo e Vidotti (2011) evi-
denciam que com a valorização dos sistemas de informação enquan-
to fator estratégico para vantagem competitiva nas organizações, a 
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AI passou a ser um requisito para facilitar o processo decisório e 
sanar as necessidades de informação dos sujeitos da organização. 

Camargo (2010) assegura que a Arquitetura da Informação for-
nece uma base teórica para tratar aspectos informacionais, estrutu-
rais, navegacionais, funcionais e visuais de websites, utilizando mé-
todos e procedimentos adequados para auxiliar o desenvolvimento 
de tais ambientes e potencializando o acesso aos conteúdos. A con-
cepção da autora dialoga com o conceito sistêmico de AI pensado 
por Morville e Rosenfeld (2006).

Conforme defende Oliveira (2014), uma abordagem nem sem-
pre atua de forma estanque, inclusive é possível notarmos a justa-
posição de abordagens distintas atuando em uma única pesquisa ou 
ainda influenciando a forma de conceituar um objeto ou fenômeno 
de investigação. O que acabamos de expor ocorre na visão de Vidot-
ti, Cusin e Corradi (2008, p.182) quando afirmam que a

Arquitetura da Informação enfoca a organização de conteúdos 
informacionais e as formas de armazenamento e preservação (sis-
temas de organização), representação, descrição e classificação (sis-
tema de rotulagem, metadados, tesauro e vocabulário controlado), 
recuperação (sistema de busca), objetivando a criação de um sis-
tema de interação (sistema de navegação) no qual o usuário deve 
interagir facilmente (usabilidade) com autonomia no acesso e uso 
do conteúdo (acessibilidade) no ambiente hipermídia informacio-
nal digital. (Vidotti; Cusin; Corradi, 2008, p.182).

No conceito supracitado, Oliveira (2014) identifica as seguin-
tes categorias sistêmicas: sistema de organização, sistema de busca, 
sistema de rotulagem, sistema de navegação e usabilidade, que são 
núcleos conceituais da concepção de AI apresentada por Morville e 
Rosenfeld (2006). Tal fato sinaliza a presença da abordagem sistêmi-
ca. Entretanto, Vidotti, Cusin e Corradi (2008) trazem elementos que 
ampliam a visão clássica de Morville e Rosenfeld (2006), elementos 
que subvertem a lógica conceitual sistêmica por uma lógica concei-
tual influenciada pela Ciência da Informação, locus discursivo de 



64  HENRY P. C. DE OLIVEIRA • SILVANA A. B. G. VIDOTTI •  VIRGÍNIA BENTES

Vidotti, Cusin e Corradi. A visão de AI ora discutida acolheu uma 
dupla influência: de um lado, a contribuição da abordagem sistêmi-
ca; por outro lado, amplia a visão de AI incorporando núcleos concei-
tuais da abordagem informacional, tecida na Ciência da Informação.

Abordagem informacional

O enfoque que orienta os estudos e as práticas da Arquitetura 
da Informação numa relação direta com o campo da bibliotecono-
mia e da Ciência da Informação pode ser denominado abordagem 
informacional. Tal abordagem recebe contribuição efetiva de Petter 
Morville6 e Louis Rosenfeld7 que têm formação em bibliotecono-
mia e Ciência da Informação pela Universidade de Michigan. Em 
função da formação dos autores, suas contribuições apresentam 
nítidas marcas biblioteconômicas e da Ciência da Informação.

Nossos conhecimentos em Ciência da Informação e biblioteco-
nomia têm se mostrado muito úteis para lidar com as relações entre as 
páginas e outros elementos que compõem um site inteiro. Bibliotecá-
rios têm uma longa história em organizar e prover acesso à informa-
ção e são treinados para trabalhar com busca, navegação e tecnologias 
de indexação. (Morville; Rosenfeld, 2006, p, 19, tradução nossa)

Inclusive, ao argumentarem sobre as formações necessárias para 
atuar como arquiteto da informação, deixam claro que não é ne-
cessário ter uma formação específica, porém muitos arquitetos da 
informação têm escolhido programas de pós-graduação relacio-
nados à biblioteconomia, à Ciência da Informação ou à interação 
humano-computador (IHC) (Morville; Rosenfeld, 2006).

 6 Cf. biografia disponível em: <http://semanticstudios.com/about/>. Acesso 
em: 1 out. 2013.

 7 Cf. biografia disponível em: <http://louisrosenfeld.com/biography/>. 
Acesso em: 1 out. 2013.
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A afirmação de Morville e Rosenfeld (2006) tem sido corro-
borada no Brasil em estudos desenvolvidos por Oliveira e Vidotti 
(2013) e Vidotti, Oliveira e Lima (2013). Esses autores têm cons-
tatado que a Arquitetura da Informação está presente como disci-
plina na grade curricular formal de cursos brasileiros de graduação 
em biblioteconomia, bem como em cursos de pós-graduação em 
Ciência da Informação.

Em texto que trata dos arrolamentos interdisciplinares entre os 
sistemas da Arquitetura da Informação e alguns campos do conhe-
cimento, Oliveira e Vidotti (2012) destacam que a biblioteconomia 
é um campo útil para tratar na AI o arcabouço de pressupostos 
teóricos e técnicos da biblioteconomia, ou seja, sua preocupação 
histórica com coleta, preservação, organização, acesso e uso de in-
formações para os diversos públicos fornece subsídios para o proje-
to ambientes informacionais digitais.

Projetar os blocos de informações em um ambiente informacio-
nal digital, em função de critérios previamente estabelecidos, pode 
ser orientado pelas práticas biblioteconômicas de gestão, represen-
tação temática e descritiva, recuperação e uso da informação, devi-
damente adaptadas para o mundo digital. (Oliveira; Vidotti, 2012)

Quando tratamos da abordagem sistêmica, apresentamos um 
conceito de arquitetura defendido por Vidotti, Cusin e Corradi 
(2008) e lá observamos que esse conceito é uma releitura do concei-
to de AI apresentado por Morville e Rosenfeld (2006) com evidente 
influência do paradigma sistêmico. Todavia, tal conceito também 
incorpora a abordagem informacional, visto que traz categorias 
como organização, armazenamento, preservação, metadados, re-
presentação, descrição, classificação, tesauro, vocabulário contro-
lado, recuperação, acesso e uso, usabilidade e acessibilidade. Trata-
-se de categorias largamente estudadas e investigadas nas áreas de 
biblioteconomia e Ciência da Informação.

Morville e Rosenfeld (2006) impelem à AI a tônica dos paradig-
mas sistêmico e informacional. Para tais autores, praticar Arquite-
tura da Informação no mundo real significa triangular o contexto, 
os conteúdos e os comportamentos dos usuários de um ambiente 
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de informação digital. O conteúdo tem uma materialidade capaz de 
dar substância ao ambiente de informação, e as informações devem 
ser representadas de forma adequada para que seus conteúdos in-
formacionais sejam recuperados em função das necessidades de 
informação dos usuários.

Oliveira (2014) destaca a abordagem informacional na obra de 
Morville e Rosenfeld (2006) e frisa que os aparatos teóricos da bi-
blioteconomia e Ciência da Informação são uma recidiva ao longo 
da obra. Em diversas partes do texto, os autores fazem referência à 
biblioteca, conforme fragmento a seguir:

Um antigo catálogo de fichas de biblioteca é relativamente 
homogêneo. Ele organiza e provê acesso a livros. Ele não provê 
acesso a capítulos em livros ou coleções de livros. Ele não pode pro-
ver acesso a revistas ou vídeos. Essa homogeneidade permite um 
sistema de classificação estruturado. (Morville; Rosenfeld, 2006, 
p.56, tradução nossa) 

A biblioteca também é citada como exemplo para contextualizar 
a utilização de esquemas de organizações orientados por audiência.

Encontramos nesta uma abordagem útil para o site oficial da 
Biblioteca de Michigan. A Biblioteca de Michigan tem três públi-
cos principais: os membros do legislativo estadual e suas equi-
pes, bibliotecas de Michigan e seus bibliotecários, e os cidadãos de 
Michigan. As informações disponíveis a partir do site são diferen-
tes para cada um desses públicos, por exemplo, cada um tem uma 
política de circulação muito diferente. (Morville; Rosenfeld, 2006, 
p.154, tradução nossa)

Ao longo da obra supracitada, Oliveira (2014) identificou núcle-
os conceituais, como: biblioteca, catálogo, biblioteconomia, Ciên-
cia da Informação, gestão da informação, arquivos de autoridade, 
classificação decimal de Dewey, classificação facetada, tesauros, 
vocabulários controlados, organização da informação, nuvens de 
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informação, modelos informacionais, mapeamento de informações, 
tecnologia da informação, entre outros. Esses núcleos conceituais 
são evidências da influência da abordagem informacional em  
Morville e Rosenfeld (2006). Inclusive, Resmini e Rosati (2011) 
reconhecem que eles são os principais representantes da abordagem 
orientada pela biblioteconomia e Ciência da Informação, que nós 
chamamos aqui de abordagem informacional.

Abordagem pervasiva

O debate relacionado à emergência de um novo momento na 
Arquitetura da Informação tem sido marcado pela necessidade 
de investigar e propor soluções para problemas informacionais e 
tecnológicos caracterizados pela pervasividade e ubiquidade. Para 
tratar da abordagem pervasiva, considerando seu caráter de ruptu-
ra, de novidade e de emergência, Oliveira (2014) destaca um con-
junto de mudanças, de anomalias e de novos desafios que tornam 
significativo o surgimento e a expansão de uma Arquitetura da 
Informação Pervasiva.

Os subsídios teóricos para tratar o itinerário de mudanças que 
fazem emergir a Arquitetura da Informação Pervasiva advêm da 
obra de Kuhn (2003). Segundo Oliveira (2014), a transição para 
uma nova abordagem da AI tem um funcionamento semelhante às 
mudanças de paradigmas teorizadas por Kuhn (2003).

Na visão de Oliveira (2014), as noções de revolução apresenta-
das por Kuhn (2003) no contexto da ciência e por Castells (1999) no 
contexto da tecnologia se complementam e são oportunas para ex-
plicar o que tem ocorrido com a Arquitetura da Informação desde 
o início dos anos 2000. Referimo-nos aos novos tipos de fenômenos 
informacionais, anômalos e pouco passíveis de serem tratados pelos 
paradigmas arquitetural, sistêmico ou informacional da AI. O sur-
gimento de novos e desafiadores problemas relacionados à Arqui-
tetura da Informação suscitou uma revisão do que já estava posto 
sobre a AI. De modo que uma nova forma de enxergar a AI tem 
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sido desenvolvida pelos pesquisadores Andrea Resmini e Luca Ro-
sati, com destaque para o livro Pervasive information architecture: 
designing cross-channel user experiences, publicado pelos referidos 
autores em 2011. Nele, os autores sinalizam que a abordagem cen-
tralizada na Ciência da Informação, a qual Oliveira (2014) chamou 
de abordagem informacional, difundida de forma significativa por 
Morville e Rosenfeld (2006), apresentou um importante sucesso e 
impactou positivamente os projetos e as avaliações de ambientes de 
informação digital. Contudo, o cenário delineado a partir dos anos 
2000 trouxe mudanças consideráveis no protagonismo dos sujeitos 
em ambientes de informação digital e no tipo de experiência que 
esses ambientes podem fornecer, sugerindo um diálogo da AI com 
a computação ubíqua e o design de serviços (Resmini; Rosati, 2011).

Evidencia-se uma busca por novos caminhos para tratar os pro-
blemas emergentes e solver, via Arquitetura da Informação, o que 
pode ser categorizado como as anomalias arrazoadas por Kuhn 
(2003), aquelas que são capazes de enfraquecer uma abordagem, 
embora nem sempre ela seja totalmente abandonada. Tais anoma-
lias conduzem a uma mudança de paradigma [ou abordagem] e 
afetam profundamente os conhecimentos existentes (Kuhn, 2006).

Essas anomalias e mudanças vinculam-se, ligam-se e conectam-
-se ao processo tecnológico evolutivo pós-industrial. Trata-se de 
um continuum da revolução tecnológica descrita por Castells (1999) 
que, a partir dos anos 2000 se propaga por meio de novos proble-
mas tecnológicos e de pesquisa tecnológica, intensificando-se em 
função dos novos comportamentos dos sujeitos que usam e pro-
duzem informação cotidianamente por meio das TIC, das novas 
demandas nos diversos setores da sociedade (Oliveira, 2014).

Em um cenário de permanentes mudanças tecnológicas, os 
comportamentos dos sujeitos também se modificaram, tornando-
-os produtores de informação e fazendo ganhar força, na literatura 
sobre TIC, o termo prosumer para designar os sujeitos que acessam, 
usam, criam e recriam informação digital, ou seja, consomem e pro-
duzem conteúdos digitais. Devemos considerar nesse contexto o 
intenso uso de tecnologias móveis como um vetor que complexifica 
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o cenário de acesso, o uso e a produção de informações digitais, pois 
exige um redesenho dos aspectos de organização e representação 
da informação digital e das fronteiras computacionais (Resmini; 
Rosati, 2011). A informação digital está disponível em diferentes 
dispositivos e, portanto, necessita ser representada e organizada de 
modo fluido para que se adeque responsivamente ao dispositivo e 
ao contexto de uso.

Discutindo os comportamentos de consumo dos sujeitos, Res-
mini e Rosati (2011) apresentam estudos realizados nos Estados 
Unidos e na Europa que mostram padrões de consumo relaciona-
dos a uma espécie de cruzamento de informações como forma de 
potencializar o conhecimento do consumidor sobre os produtos que 
deseja adquirir. Os sujeitos utilizam a web e/ou dispositivos mó-
veis para acessar informações sobre produtos que desejam comprar 
em lojas físicas ou em e-commerces. Os estudos demonstram que a 
mídia televisiva, os jornais, as revistas e a internet têm sido utiliza-
dos, por vezes simultaneamente, na aquisição de informações para 
realização de compras de produtos físicos ou digitais.

O que fora exemplificado no âmbito dos padrões de consumo 
também ocorre em outros setores da sociedade. Em uma biblioteca, 
por exemplo, um usuário pode interagir com o catálogo on-line e 
averiguar se há títulos que lhe interessam para posteriormente diri-
gir-se a ela e retirar os títulos, considerando que esse é um processo 
que começa digital e se torna físico.

No campo da saúde podemos citar a possibilidade de um pa-
ciente fazer o agendamento de um exame no site do laboratório 
que escolheu, posteriormente se dirigir ao laboratório na hora 
marcada e receber no comprovante de realização do exame, um 
login e uma senha para ter acesso aos resultados no seu computador 
por meio do site da clínica. Esse processo pode ser descrito como 
digital-físico-digital.

Resmini e Rosati (2011) chamam atenção para as experiências 
tecnológicas voltadas para hibridização de aspectos físicos e digitais 
em ambientes de informação:
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Nossas atividades do dia a dia estão mudando. Elas estão se tor-
nando experiências cross-channel, exigindo que nos movamos não 
apenas de um meio para outro, de um dispositivo para outro, mas 
em todos os domínios: algo que começa digital, como um e-mail 
dizendo que um produto esperado está agora à venda, acaba sendo 
físico quando vamos pegá-lo na loja de varejo. Ou poderia ser o 
contrário, com algo sendo fornecido ou enviado para o nosso ende-
reço, até mesmo um endereço eletrônico, após uma visita a um 
escritório. (Resmini; Rosati, 2011, p.41, tradução nossa)

As experiências cross-channel atualmente vivenciadas têm susci-
tado questionamentos sobre a Arquitetura da Informação em am-
bientes analógicos e digitais, no sentido de investigar formas para 
integrar esses tipos de ambientes por meio do compartilhamento de 
camadas de informação comuns, no sentido de promover experiên-
cias informacionais holísticas, ecológicas e pervasivas.

Em artigo publicado em 2009 na Association for Information 
Science and Technology (ASIS&T), David Potente e Erika Salvini 
da University for Foreigners Perugia, tratam de estudos de caso 
sobre integração de ambientes analógicos e digitais argumentando 
que a concepção de um espaço físico pode e deve tirar proveito da 
arquitetura de informação e dos seus entregáveis, em particular, 
ao projetar um modelo integrado de AI para esses ambientes (Po-
tente; Salvini, 2009). Nesse estudo, os autores apresentam os casos 
da Apple e do Ikea, ressaltando como suas arquiteturas da infor-
mação integram aspectos físicos no ambiente digital e vice-versa, 
incorporando as experiências bridge. Optamos por usar os termos 
cross-channel e bridge em língua inglesa por compreender que seus 
correspondentes literais em língua portuguesa – cruzamento de 
canais e ponte, respectivamente – são semanticamente insuficientes 
para atender ao conceito de “experiência cross-channel” e “experi-
ência bridge”.

Após investigar de forma aprofundada a arquitetura do site da 
Apple e a arquitetura na loja de varejo Apple, os autores destacaram:
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[...] o papel da Arquitetura da Informação na construção de expe-
riências bridge. AI pode atravessar vários contextos de experiência 
com o objetivo de definir um modelo único de interação humano-
-informação por meio de uma organização adequada dos fluxos de 
informação e tarefas. (Potente; Salvini, 2009, p.33, tradução nossa)

Para expor os achados da pesquisa de maneira didática, Poten-
te e Salvini (2009) apresentam um mapeamento que mostra uma 
camada que intersecciona elementos de informação, devidamente 
categorizados para integrar aspectos físicos e digitais da Apple, 
conforme pode ser visto na Figura 6.
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Figura	6	−	Mapa	de	correspondências	entre	a	taxonomia	do	site	da	Apple	e	
colocação de produtos no interior da loja Apple.
Fonte: Potente e Salvini (2009, p.33).
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A Figura 6 demonstra um exemplo de eficiência e eficácia no cru-
zamento de AI entre dois ambientes: o site de vendas e o espaço físico 
de varejo da Apple. No mapeamento, as cores são utilizadas para 
demonstrar os elementos taxonômicos do ambiente digital e a distri-
buição de produtos e setores na loja física. O destaque em rosa mostra 
a correspondência entre a entrada da loja física e o botão home rotu-
lado iconicamente com a logomarca da Apple. A marcação com uma 
linha azul, no site refere-se à aba que dá acesso à compra de produtos 
e na loja física corresponde a toda a espacialidade usada para expor 
produtos e serviços. O destaque em roxo marca no site o acesso a in-
formações sobre o Mac e corresponde, na loja física, à área reservada 
para mostrar os computadores Mac. A região em azul evidencia no 
site a camada que trata do iPod e do iTunes, correspondendo à área 
destinada ao mostruário de iPod, produtos iTunes e Apple TV da 
loja física. A área reservada na loja física para os iPhones corresponde 
à aba denominada iPhones no site, ambas marcadas com uma linha 
verde. Temos ainda destacada a camada de downloads que correspon-
de na loja física ao espaço destinado às aplicações de software – essa 
correspondência foi destacada com a cor amarela. Por fim, temos na 
marcação laranja a área de suporte técnico rotulada no site pelo termo 
support, que corresponde à bancada genius para suporte a produtos, 
no fundo de uma loja de varejo Apple.

A integração e entrecruzamento de elementos informacionais 
no site da Apple e em sua loja física facilita a experiência do usuário, 
reduz a possibilidade de desorientação e aumenta o envolvimento 
dos usuários na aquisição de produtos e serviços. Trata-se de uma 
arquitetura de informação transversal, no sentido de que ela faz 
cruzar marcações cognitivas e sobrepõe marcações de informação 
por meio do reconhecimento de elementos do ambiente físico que 
estão no ambiente digital e/ou vice-versa. É nesse contexto que se 
realizam as experiências bridge, definidas como um

[...] modelo mental único através do qual o usuário pode manter 
uma série de conceitos, assegurando assim uma interação homo-
gênea. Para transmitir essa homogeneidade, as pessoas precisam 
de sinais e pistas que ligam o espaço digital ao espaço físico. Con-
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teúdos textuais podem oferecer uma grande ajuda para obter esta 
consistência. (Potente; Salvini, 2009, p.35, tradução nossa)8

Os estudos de caso apresentados no artigo de Potente e Salvi-
ni (2009) mostram que os usuários coletam informações na web 
para usá-las no mundo físico e vice-versa. Os autores enfatizam o 
papel de usuários no melhoramento dos processos arquiteturais e 
de design. Desse modo, os usuários podem ajudar fazendo sugestões 
sobre o que precisam em termos de funções e conteúdo, bem como 
sobre a forma como reconhecem informações e interagem com elas. 
Trata-se de adotar uma estratégia de design participativo e envolver 
os usuários finais de forma pró-ativa no processo de concepção 
(Potente; Salvini, 2009).

O Quadro 1 mostra uma síntese de ocorrências que, segundo 
Resmini e Rosati (2011), fomentaram o surgimento da Arquitetura 
da Informação Pervasiva, enquanto nova abordagem na Arquitetu-
ra da Informação.

Quadro 1  – Fatos propulsores da Arquitetura da Informação Pervasiva

Arquiteturas 
da informação 

tornam-se 
ecologias

Quando diferentes mídias e contextos estão entrelaçados 
com força, nenhum artefato pode ficar como uma 
entidade isolada. Cada artefato torna-se um elemento 
de uma ecologia maior. Todos esses artefatos têm vários 
links ou relacionamentos uns com os outros e têm de ser 
concebidos como parte de um processo único e contínuo 
de experiência do usuário.

Usuários tornam- 
-se mediadores

Os usuários são mediadores nas ecologias e produzem 
ativamente novos conteúdos ou corrigem o conteúdo 
existente. A tradicional distinção entre autores e 
leitores, ou produtores e consumidores, torna-se sutil, 
a ponto de ser inútil e vazia de significado.

Continua

 8 Bridge experience is defined by a unique mental model the user can keep 
through a range of concepts, thus ensuring homogeneous interaction. To 
convey this homogeneity, people need signals and cues connecting the digital 
world to the physical space. Textual contents can offer a great help to obtain 
this consistency (Potente; Salvini, 2009, p.35).
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Estático torna-se 
dinâmico

O papel ativo desempenhado pelos usuários/
mediadores  torna os  conteúdos eternamente 
inacabados, em constante mudança, perpetuamente 
abertos ao aperfeiçoamento e manipulação.

Dinâmico torna-se 
híbrido

Essas novas arquiteturas abraçam diferentes domínios 
(analógicos, digitais e híbridos), diferentes tipos de 
entidades (dados, itens físicos e pessoas) e os diferentes 
meios de comunicação. Todas as experiências são 
experiências bridge  ou cross-media, abrangendo 
ambientes distintos.

Horizontal 
prevalece sobre 

vertical

Em arquiteturas abertas e em constante mudança, os 
modelos hierárquicos (top down) são difíceis de manter 
e de dar suporte, como os usuários empurram as 
arquiteturas em direção à espontaneidade, às estruturas 
efêmeras ou temporárias de significado e à mudança 
constante.

Design de produto 
torna-se o design 
da experiência

Quando cada artefato (seja conteúdo, produto ou 
serviço) é parte de uma ecologia maior, o foco muda de 
como criar itens únicos para como criar experiências de 
processo.

Experiências 
tornam-se 

experiências cross-
-media

Múltiplas experiências bridge  conectam mídias, 
ambientes e a ecologia ubíqua, um processo único em 
que todas as partes contribuem para uma experiência de 
usuário global e sem emendas.

Fonte: Adaptado de Resmini e Rosati (2011, p.52-4).

O que apresentamos no Quadro 1 está integrado à conjuntura 
pós-moderna, com marcações sociotécnicas que reposicionam os 
sujeitos no que diz respeito ao uso das TIC. O que Resmini e Rosati 
(2011) apresentam são percepções recortadas do exercício profis-
sional como arquitetos da informação e demonstram suas preocu-
pações em justificar, de forma objetiva e inteligível, a Arquitetura 
da Informação Pervasiva.

De forma objetiva, salientamos que a Arquitetura da Informa-
ção Pervasiva é uma abordagem atual que estuda as ecologias infor-
macionais complexas, sobretudo os processos de hibridização dos 
lugares humanos, digitais e não digitais, em que os sujeitos vivem, 
trabalham e divertem-se.




