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Guilherme Ataíde Dias 



Prefácio

Prefaciar um livro é uma tarefa que demanda responsabilidade 
e, principalmente, confiança no conjunto de saberes apresentados 
na obra. Nesse sentido, não tive nenhuma dúvida em escrever este 
texto, pois endosso as ideias que são discutidas em Arquitetura da 
informação pervasiva e sinto-me orgulhoso por assumir essa função 
de prefaciador. 

O resultado final de um texto está diretamente relacionado com 
a experiência dos autores na abordagem do tema tratado. Os autores 
deste livro são pesquisadores experientes na área da Ciência da In-
formação e versados nos diversos temas que orbitam a Arquitetura 
da Informação. O professor Dr. Henry Poncio Cruz de Oliveira é 
um jovem pesquisador que tem demonstrado muita competência 
na área da Arquitetura da Informação – considero-o também um 
erudito nos mais variados assuntos que emergem a partir do diálogo 
das tecnologias de informação com a Ciência da Informação. Com 
relação à Profa. Dra. Silvana Aparecida Borsetti Gregório Vidotti, 
destaco-a como uma pioneira no trato das interseções da Ciência da 
Informação com as tecnologias da informação e, possivelmente, é a 
pesquisadora que mais contribuiu para o estudo e a disseminação da 
Arquitetura da Informação no Brasil. A Profa. Dra. Virgínia Bentes 
é pesquisadora e bibliotecária, possui vasta experiência na aplicação 
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das tecnologias da informação no fazer bibliotecário – mais especi-
ficamente nas atividades relacionadas com a representação da infor-
mação. Destaco também seu interesse na aplicação da Arquitetura 
da Informação no âmbito da saúde.

Esta obra está estruturada em três capítulos. O primeiro contex-
tualiza as dinâmicas sociotecnológicas pertinentes ao mundo con-
temporâneo. Conceitos interessantes são discutidos e explicados, 
como a semântica associada a ambientes informacionais digitais e 
ambientes de informação digital. O livro tem como foco a Arqui-
tetura da Informação Pervasiva, mas também discute a ciência da 
informação de forma aprofundada em virtude de a informação ser 
um fenômeno nuclear a todas as atividades humanas, o que contri-
bui para nortear os leitores iniciantes nesta área do conhecimento. 

O segundo capítulo apresenta a Arquitetura da Informação sob 
diversos aspectos. Os autores inicialmente discutem o tema por um 
viés epistêmico, traçam as suas origens e realizam uma contextua-
lização espaçotemporal. O capítulo ainda se dedica à discussão da 
Arquitetura da Informação sob quatro diferentes abordagens – ar-
quitetural, sistêmica, informacional e pervasiva. 

O terceiro capítulo dá nome ao livro. O pioneirismo da obra é 
evidente e os autores foram muito felizes na elaboração deste mate-
rial. Arriscaria em dizer que em língua portuguesa, até o momento, 
inexistem outros trabalhos bibliográficos que versem sobre o tema 
Arquitetura da Informação Pervasiva. Assim, é patente a contri-
buição que os autores deixam para a Ciência da Informação e a 
Arquitetura da Informação de uma maneira mais ampla.

A maior parte dos trabalhos existentes sobre a Arquitetura da 
Informação volta-se para a construção e avaliação de ambientes 
informacionais digitais que se estruturam sob a égide da abordagem 
informacional. Isso não tem nenhum problema, mas esses traba-
lhos não são adequados para abordar os desafios que surgem quan-
do da fusão do ciberespaço – tal qual como proposto por William 
Gibson – com os espaços informacionais físicos. 

Recomendo a leitura de Arquitetura da informação pervasiva 
não apenas para estudantes, profissionais e pesquisadores que tra-
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balhem com Ciência da Informação e Arquitetura da Informação, 
mas também para todos que militem em áreas como a ciência da 
computação, comunicação, arquitetura, design gráfico e outras.

Boa leitura!
Guilherme Ataíde Dias




