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ALGUMAS COnSIDERAçõES TEóRICAS E PRÁTICAS 
SOBRE ARQUITETURA DE InFORMAçãO

Luiz Agner
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luizagner@gmail.com

Resumo: Este texto se propõe a apresentar alguns aspectos da teoria, da 
prática profissional e da pesquisa em arquitetura de informação (AI). Teve como 
ponto de partida a tese de doutorado defendida pelo autor no departamento de artes 
e Design da PUC-Rio. A área de AI tem se configurado hoje como um emergente 
território de atuação para diversos especialistas, como bibliotecários, designers 
visuais, administradores, jornalistas e publicitários, além de um campo de pesquisa 
acadêmica que surge em face da crise contemporânea da explosão de dados 
(information overload). O artigo apresenta conceitos e definições da Arquitetura de 
Informação, seus componentes, seu framework, suas técnicas de pesquisa (como, 
por exemplo, o cardsorting), além de modelos de busca da informação de usuários 
através dos hipertextos.

Palavras-chave: Design. Interação humano-computador. Usabilidade. Arquitetura de 
informação. Interface.

Theoretical and practical considerations on information architecture

Abstract: this paper aims to present some aspects of practice and theory on 
Information Architecture (IA). Its starting point was the doctoral thesis defended 
by the author at the Department of Arts and Design at Pontificia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. The field of IA has emerged as a new area of professional 
practice for various specialists such as librarians, visual designers, administrators, 
journalists and advertisers, as well as a field of academic research that appears 
during contemporary crisis of information overload. The article presents concepts and 
definitions of information architecture, its components, its framework, its research 
techniques (eg, the cardsorting), as well as of user models when seeking information 
in hypertext systems.

Keywords: Design, human-computer interaction, usability, information architecture, 
interface.
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introdução

Este texto se propõe a sistematizar e apresentar alguns aspectos da teoria, da 
prática profissional e da pesquisa de arquitetura de informação (AI). Esta área tem 
se configurado como emergente atividade profissional e novo campo de pesquisa 
acadêmica, que surge em face da crise contemporânea de explosão de dados: 
o fenômeno conhecido como information overload ou ansiedade de informação 
(WURMAn, 1999).

as novas tecnologias de informação e de comunicação têm sido introduzidas 
com forte impacto sobre o modo como trabalhamos, aprendemos e como nos 
comportamos em sociedade. É o caso da Web, dos celulares, smartphones, tablets, 
e-readers, com seus acessos a redes sociais, portais, blogs e microblogs. Todas 
essas mudanças têm contribuído para o agravamento do referido fenômeno e, por 
isso, não surpreende a emergência de novo campo para lidar com essas questões, 
a partir de uma abordagem projetual.

O artigo apresentará conceitos e definições de arquitetura de informação, 
seus componentes, seu framework de pesquisa, suas técnicas de pesquisa (com 
ênfase no cardsorting), além de modelos de busca de informação em hipertextos.

a era dos dados: a eXplosão da não-inforMação

price (apud PInHEIRO, BRÄSCHER & BURnIER, 2005) identificou o 
crescimento exponencial da informação em um fator de 10 a cada meio século. 
Se havia 10 revistas de comunicação a partir de 1750, seu número cresceu para 
100 no início do século XIX, para cerca de mil em meados do mesmo século e 
aproximadamente 10 mil por volta de 1900. no acesso ao Centro Internacional 
do ISSn (International Standard Serial  number), pode-se identificar hoje um total 
superior a um milhão e cem mil periódicos registrados. A tarefa de se manter 
atualizado com os avanços no próprio campo de especialização está se tornando 
cada vez mais difícil e demorada para pesquisadores e profissionais (KIELGAST & 
HUBBARD, 2006).

Pela primeira vez na história da humanidade, a informação está sendo 
produzida em um ritmo que excede as habilidades humanas para encontrá-
la, revisá-la e compreendê-la. As pessoas têm níveis de tolerância fisiológica à 
informação, determinadas por sua quantidade e estruturação. A quantidade de 
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informação e sua compreensão estão positivamente correlacionadas somente até 
determinado grau: acima desse ponto, a compreensão começa a declinar e ocorre 
um efeito negativo sobre o que foi aprendido anteriormente. 

De acordo com Willinsky (1999), quando se têm três estudos sobre um 
tema, é relativamente fácil comparar as alternativas; quando se tem cerca de 10 
estudos, o valor relativo de cada um diminui, mas se existirem mil ou 100 mil 
estudos, o seu valor tende a zero. Atualmente, os valores estão começando a se 
tornar negativos, gerando a frustração na atividade científica.

A crise contemporânea seria justamente a de como transformar informação 
em conhecimento, sendo que aí reside a maior dificuldade. Mais informação 
teoricamente deveria representar melhores oportunidades para aprimorar nossa 
compreensão do mundo, mas não é isto o que ocorre. A explosão de informações 
tem funcionado como uma espécie de “cortina de fumaça” (AGnER, 2006). 

Morrogh (2003) adverte que tem surgido uma síndrome emocional que leva 
a conclusões errôneas e a decisões ingênuas causando ineficiências e prejuízos 
financeiros para as organizações: isto é um problema típico dos trabalhadores do 
conhecimento.

A chamada era da informação, na verdade, reflete uma explosão da 
“nãoinformação” – ou seja, uma explosão de dados (WURMAn, 1999). O “buraco 
negro” existente entre dados e informação levou a sociedade à epidemia batizada 
de “ansiedade de informação”.

Para sobreviver e atuar no mundo, os cidadãos são forçados a assimilar 
um corpo de conhecimentos que se amplia a cada minuto, embora o volume de 
informações disponíveis e a maneira como são transmitidas tornem a maior parte 
delas inúteis. A sociedade tem se tornado cada vez mais incapaz de tratar, manipular 
e compreender a epidemia de dados que toma conta da vida dos indivíduos. 

A gestão desse processo passou a ser um grande desafio, tanto em nível 
individual como em nível societal. Uma parte do problema poderia ser tratada 
com o do aprimoramento do modo como projetamos os artefatos: a confusão de 
prioridades entre transmitir dados e criar mensagens com real significado pode ter 
tido sua origem na demasiada atenção dada às máquinas (racionalidade técnica 
e instrumental) e na pouca atenção dada aos seres humanos, que representariam 
afinal a sua razão de existir (AGnER, 2006).
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ARQUITETURA DE InFORMAçãO: UM CAMPO 
interdisciplinar 

Os arquitetos de informação são os profissionais que se dedicam a aprimorar o 
potencial comunicativo das tecnologias de informação. Para isto, a AI tem recebido 
as valiosas contribuições de diversas ciências, como a ciência da informação, além 
de disciplinas como a ergonomia e a interação humano-computador – que procuram 
garantir o sucesso e a satisfação dos usuários – e de práticas profissionais, como 
o design de interfaces.

Para compreender a arquitetura de informação, consideram-se as abordagens 
interdisciplinares. KLEIn (1996), pesquisadora estudiosa da questão da 
interdisciplinaridade, afirma que esta tem florescido mesmo onde não é denominada 
desta forma, e sua complexidade torna-se explícita no número crescente de novos 
tipos de atividades interdisciplinares, gerando complexidade tanto na estrutura 
institucional das universidades quanto na taxonomia do próprio conhecimento 
humano. 

A arquitetura de informação, por ser uma disciplina que surgiu recentemente, 
no contexto da pós-modernidade, apresenta caráter fortemente interdisciplinar. 
Macedo (2005) realizou um estudo dos campos de conhecimento que a literatura 
enumera como relacionados à arquitetura de informação e resumiu-os na tabela 1:

taBela 1. Relações interdisciplinares da Arquitetura de Informação 

Relações interdisciplinares da Arquitetura de Informação

ciência da computação 14

ciência da informação 10

Usabilidade e Ergonomia 10

Desenho Gráfico e Industrial  8

Comunicação e Marketing  7

ciências cognitivas  5

antropologia e sociologia  4

administração  3

Fonte: MACEDO, 2005



271

Como se poder observar na tabela 1, além da usabilidade, ergonomia e do 
Design, uma das disciplinas que mais tem contribuído para o estabelecimento do 
campo da arquitetura de informação é a ciência da informação (ela própria um 
campo interdisciplinar). nos próximos parágrafos, vamos apresentar e comentar 
resumidamente o aporte destas disciplinas, especificamente a interação humano- 
computador (usabilidade) e a ciência da informação.

CAMInHOS DA InTERAçãO HUMAnO – COMPUTADOR

A interação humano-computador (IHC) pode ser definida como um campo de 
pesquisa interdisciplinar que tem como objetivo geral compreender como e porque 
as pessoas utilizam (ou não utilizam) a tecnologia da informação (MORAES, 2002).

De acordo com Carroll (2011), a interação humano-computador (IHC) 
é uma área de pesquisa e de prática profissional que surgiu no princípio dos 
anos 80, inicialmente como especialização da ciência da computação. O campo 
se expandiu durante três décadas, atraindo profissionais de outras disciplinas 
e incorporando diferentes conceitos e abordagens, provenientes de diversos 
campos. Esta síntese tem se tornado um dos melhores exemplos de como 
diferentes epistemologias e paradigmas podem conviver de modo conciliado e 
integrado.

Até o final dos anos 1970, só interagiam com computadores profissionais 
de tecnologia ou aficionados. A partir de 1980, com o surgimento do computador 
pessoal, diversos softwares, como editores de textos, planilhas, aplicações de 
produtividade e games transformaram qualquer habitante do Planeta em um 
usuário potencial – evidenciando seus problemas de usabilidade.

Ao final da década, emergiu a ciência cognitiva – que incorporou a psicologia 
cognitiva, a inteligência artificial, a linguística, a antropologia cognitiva e a filosofia 
da mente. Parte da sua agenda se tornou conhecida como “engenharia cognitiva”, e 
passou a apoiar o desenvolvimento de aplicações em bases científicas. Em seguida, 
veio a engenharia de software, contemplando focos não diretamente ligados à 
funcionalidade, como a complexidade do seu desenvolvimento, sua manutenção, 
a usabilidade e os processos não lineares de desenvolvimento, calcados em 
metodologias de testes.
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Finalmente, a IHC recebeu o aporte da ergonomia – também conhecida como 
human factors engineering – que pode ser definida como uma disciplina científica 
que trata da interação entre homens e tecnologias. Esta disciplina, segundo Moraes 
(2002), nasceu preocupada em adequar equipamentos, ambientes e tarefas aos 
aspectos neuropsicológicos da percepção sensorial e aos limites psicológicos de 
memória, atenção e processamento de informações, assim como a características 
cognitivas de seleção de informações, resolução de problemas e tomada de decisão. 
De acordo com Carroll (2011), a ergonomia desenvolveu diversas técnicas de análise 
das interações humanas em ambiente industrial e para a aviação, tendo passado 
a enxergar a interação com computadores como um dos seus grandes desafios, 
ajudando a compor as forças que convergiram, nos anos 80, para a criação do 
projeto fortemente indisciplinar da interação Humano-computador (IHC).

o conceito de usabilidade veio como foco original desse projeto. Resumido 
um tanto ingenuamente como “fácil de usar, e fácil de aprender”, o conceito tem 
sido continuamente reconstruído, tornando-se hoje rico, problemático e complexo. 
a usabilidade agora pressupõe qualidades como ser divertido, bonito, criativo, 
coletivo, apoiar o desenvolvimento humano, etc. Assim, o lugar acadêmico original 
da IHC na ciência da computação tem sido progressivamente expandido para além 
de suas fronteiras acadêmicas, de modo a contemplar os sistemas de informação, a 
visualização, o trabalho colaborativo, o desenvolvimento de software, assim como as 
diversas áreas do design. O campo é atualmente lecionado em diversas faculdades 
que abordam os problemas distintos na interação. Logo, a IHC evoluiu de pequena 
área que professava um tipo de visão quase herética da computação, para um campo 
mais amplo e comprometido com valores humanos (CARROLL, 2011).

Segundo o autor, uma das maiores conquistas da IHC é seu modelo único 
de integrar teoria e prática – incorporando práticas do design a diversas pesquisas, 
como a Teoria da Atividade, a Cognição Distribuída e os métodos etnográficos – 
baseando-se na concepção cultural da atividade humana.

O APORTE TEóRICO DA CIÊnCIA DA InFORMAçãO

A ciência da informação pode ser definida como a disciplina que investiga 
as propriedades e o comportamento da informação, as forças que governam o 
fluxo da informação e os meios de processamento da informação para a sua 
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ótima acessibilidade e usabilidade, segundo Borko (1968). Trata-se de ciência 
interdisciplinar derivada e relacionada a campos como a matemática, a lógica, a 
linguística, a psicologia, a computação, a pesquisa operacional, as artes gráficas, a 
comunicação, a biblioteconomia, a administração e outros campos afins. Ela possui 
um componente de ciência pura – que pesquisa o assunto sem considerar as suas 
aplicações – e um componente de ciência aplicada, que desenvolve produtos e 
serviços. 

Borko (1968) considerou que a principal meta da ciência da informação 
seria contribuir para aprimorar as várias instituições e procedimentos dedicados à 
acumulação e transmissão de conhecimento, como os livros, escolas, bibliotecas, 
cinema e televisão, periódicos e conferências. Essas instituições desempenhariam 
importantes funções, mas são inadequadas para as necessidades de comunicação 
da sociedade contemporânea.

A ciência da informação possui duas áreas de concentração de estudos. A 
primeira é básica e analítica, relativa ao domínio da informação. A segunda área 
de concentração é mais aplicada e direcionada à recuperação de informação em 
sistemas. É onde se encontram os estudos de algoritmos de recuperação, processos 
e sistemas práticos, sistemas de bibliotecas, estudos de usuários e interação 
humano-computador (SARACEVIC, 1999). Para este autor, as três ideias fortes 
que resumem a nova ciência interdisciplinar – que surgiu após a II Guerra Mundial 
– são a de recuperação da informação, a de relevância e a ideia de interação entre 
as pessoas e os sistemas. Áreas específicas da ciência da informação incluem 
análise de citações, bibliometria, automação de bibliotecas, indexação, estudos de 
usuários, entre outras.

Um cientista da informação, como um sociólogo ou um psicólogo, avalia 
o conteúdo da comunicação, sobretudo do ponto de vista do movimento da 
informação, isto é, observa a informação de sua origem até sua utilização social 
(MERTA, 1969, apud pInHEIRO, 1997).

AS DEFInIçõES PARA ARQUITETURA DE InFORMAçãO

Em face da crise de explosão de dados que pouco ou nada contribuem para 
o conhecimento, Morville (2005) acredita que a arquitetura de informação emergiu 
como atividade fundamental porque as empresas precisam considerar custos 
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relacionados aos ambientes informacionais: (1) o custo de encontrar a informação 
(tempo, frustrações); (2) o custo de não encontrá-la (decisões erradas, utilização 
de canais mais caros, como, por exemplo, o telefone); (3) o custo da produção 
(que envolve o staff, a tecnologia, o planejamento etc.); (4) o custo da manutenção 
(que envolve a gestão do conteúdo e os redesigns); (5) o custo dos treinamentos (o 
treinamento de empregados e o seu turnover); (6) o valor da educação (que pode 
alavancar a venda casada de produtos, através da compreensão dos usuários); e 
(7) o custo do branding (impactando a construção da identidade, da credibilidade 
e da reputação dos produtos).

a arquitetura de informação surgiu como uma metadisciplina preocupada 
com o projeto, a implementação e a manutenção de espaços informacionais, 
como explicou o Journal of the American Society for Information Science and 
technology (apud MORROGH, 2003). O foco da AI vai ser o projeto de estruturas 
para fornecer aos usuários que procuram informação os recursos necessários para 
atingir os objetivos informacionais com sucesso.

Para Morville (2005), são as seguintes as definições da arquitetura de 
informação: (1) atividade que combina a aplicação de esquemas de navegação, de 
organização e de rotulagem dentro de um sistema informacional; (2) design estrutural 
de um espaço de informação com o objetivo de facilitar as tarefas e o acesso intuitivo 
aos conteúdos; (3) a arte e a ciência de estruturar e classificar websites e intranets 
para auxiliar as pessoas a encontrar e a gerenciar informação (o autor sublinha que 
AI se relaciona à usabilidade, à interação humano-computador, à criatividade, ao 
risco, e à arte assim como à ciência); e (4) disciplina emergente e comunidade 
profissional que leva os princípios do design e da arquitetura ao cenário digital. 

Segundo o Instituto de Arquitetura de Informação (2007), podemos defini-
la como “o Design estrutural de grupos de informações relacionadas; ou a arte e 
ciência de organizar e rotular sites, intranets, comunidades online e software para 
dar suporte, usabilidade e facilidade de obtenção de informações”.

Para Brink, Wood & Gergle (apud SAnTA ROSA, 2006), a AI refere-
se à estrutura de organização de um site, especialmente como suas diferentes 
páginas se relacionam entre si. É um campo do webdesign que difere do design 
ou programação visual pelo fato de focalizar a estrutura do website e não a sua 
funcionalidade ou aspecto. “Tem como objetivo a construção de websites fáceis 
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de usar, que preencham as necessidades dos clientes e os objetivos dos usuários” 
(VAn DIJCK, 2003). Faz parte integrante do desafio da arquitetura de informação 
estabelecer a ponte entre diversas áreas de atuação, entre elas design e jornalismo. 

Segundo Rosenfeld & Morville (2002), as principais funções do arquiteto 
da informação da Web são: (a) clarificar a missão e a visão dos sites fazendo o 
balanceamento entre necessidades da organização patrocinadora e as necessidades 
de seus usuários; (b) determinar o conteúdo e a funcionalidade que o site conterá; 
(c) especificar como usuários encontrarão informação no site, por meio da definição 
da sua organização, navegação, rotulagem e sistemas de busca; (d) mapear como 
o site acomodará as alterações e crescimento ao longo do tempo.

As responsabilidades profissionais do arquiteto de informação podem ser 
agrupadas nas quatro categorias a seguir:

Design – Os arquitetos são responsáveis por projetar soluções que reconciliam 
as necessidades dos usuários, os objetivos do negócio e as capacidades da 
tecnologia. Para isso, a AI pode se tornar responsável pelo projeto de interação, 
projeto de navegação, projeto de interface e projeto de informação.

Gestão – Em projetos de larga escala, os arquitetos são responsáveis por 
gerenciar as equipes multidisciplinares, que projetam e implementam as soluções. 
Dessa forma, podem ter responsabilidades de administração e de planejamento, 
incluindo liderança, workflows e processos, padrões de qualidade, monitorar 
e avaliar equipes, definir tarefas do projeto, cronograma, recursos humanos e 
financeiros.

Pesquisa – Os arquitetos são entusiastas das pesquisas com usuários. As 
responsabilidades por esses estudos podem ser desde operacionais até gerenciais. 
Envolvem entrevistas, questionários, grupos de discussão, estudos etnográficos e 
testes de usabilidade.

Mediação – A AI é um esforço colaborativo que envolve clientes, usuários 
e equipes multidisciplinares (cada uma com as próprias linguagens e práticas 
especializadas). Os arquitetos encontram-se no centro de uma complexa teia de 
visões e de ideias conflitantes. nesses casos, desempenham papel diplomático: 
como mediadores, são responsáveis por educar, advogar e traduzir os requisitos do 
projeto para as audiências internas (MORROGH, 2003).



276

OS COMPOnEnTES DA ARQUITETURA DAE InFORMAçãO

a arquitetura de informação de um website pode ser apresentada em quatro 
sistemas interdependentes, cada qual composto por regras próprias e aplicações: 
os sistemas de organização, de navegação, de rotulação e de busca. O trabalho 
do arquiteto de informação seria entregar especificações detalhadas dos quatro 
componentes. Ele deve estabelecer as regras e aplicá-las a todos os conteúdos e 
serviços do website.  O arquiteto coordena as discussões entre o cliente, o usuário 
e a equipe de projeto porque suas especificações são utilizadas por todos (REIS, 
2002). Ressalva-se, entretanto, que os quatro sistemas são difíceis de serem 
reconhecidos individualmente devido à sua grande interdependência:

Sistemas de organização – determinam como são apresentadas a organização 
e a categorização do conteúdo.

Sistemas de rotulação – definem signos verbais (terminologia) e visuais 
(icônicos) para cada elemento informativo e cada elemento de suporte à navegação 
do usuário.

Sistemas de navegação – Especificam formas de o usuário se mover através 
do espaço informacional (figura 1).

Sistemas de busca – determinam as perguntas que o usuário pode fazer e 
o conjunto de respostas que irá obter ao executar uma query no banco de dados.

alguns Modelos de Busca da inforMação

Os hipertextos superam a linearidade de um texto convencional e das telas 
sucessivas. As informações estão dispostas em telas conectadas entre si, em 
forma de rede. As telas possuem nós de informação que permitem ao usuário 
navegar através da rede de informação. Esperar-se-ia, portanto, que os hipertextos 
permitissem um acesso mais direto à informação do que o sistema linear. Entretanto, 
isso não acontece.  Spool (1999) descobriu que buscar informações em web sites 
é uma experiência extremamente frustrante para o usuário comum.  

 o estudo realizado por spool surpreende-nos pelo tempo e pelo esforço que 
os usuários empregaram para obter respostas muito simples. Fatores inerentes à 
própria hipermídia seriam os grandes vilões da desorientação dos usuários. Tais 
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FIGURA 1. Exemplos de subsistemas de navegação em um portal institucional

Fonte: AGnER (2008).

dificuldades resultariam no subaproveitamento dos recursos de navegação dentro 
dos sites e os levariam à exploração incompleta dos hiperdocumentos. Por isso, 
a compreensão dos comportamentos e modelos de busca de informações dos 
seres humanos pode auxiliar o arquiteto de informação a estruturar os sistemas de 
informação de modo a garantir o sucesso da busca do usuário.

A arquiteta de informação Spencer (2007) observou que existem quatro 
modelos distintos de comportamentos de busca de informação por parte de 
usuários, e que cada um deve receber uma abordagem específica de arquitetura:
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1. busca por um item conhecido – neste modelo, o usuário sabe o que quer, 
quais palavras usar para descrevê-lo e possui entendimento de onde começar. 
Este tipo de comportamento pode ser suportado por um mecanismo de busca, por 
índices (A-Z), por links de itens mais usados ou pela navegação (browsing). Este 
foi o modelo dos participantes dos testes de campo desta pesquisa.

2. Exploração – nesta tarefa, as pessoas têm alguma ideia sobre o que 
querem conhecer, mas talvez não saibam como articular palavras adequadas. 
Podem não saber qual é o ponto de partida. neste modo, as necessidades de 
informação provavelmente vão se alterar durante a tarefa. A abordagem de design 
inclui a navegação de descoberta, informações relacionadas e a busca inicial no 
domínio para identificar a sua terminologia.

3. Usuário não sabe o que precisa – Ocorre nos casos de domínios complexos 
ou desconhecidos e no comportamento de se manter “atualizado” em uma área, 
sem objetivo específico. Este comportamento pode ser apoiado por respostas 
concisas, seguidas por links contextuais com informações aprofundadas.

4. Reencontrar um item – Quando as pessoas estão procurando reencontrar 
itens que já haviam visitado anteriormente. Os usuários podem se lembrar ou não 
de onde haviam estado na primeira vez. neste caso, as soluções de arquitetura 
podem ser ativas ou passivas. As ativas são as listas de desejos (Amazon) e de 
favoritos. As passivas são as que permitem que as informações permaneçam além 
da sessão corrente de navegação.

Por sua vez, Shneiderman (1997) afirma que a busca de informações pode 
assumir quatro características distintas: busca de uma informação específica; 
busca de informações relacionadas (ou estendidas); navegação com destino 
em aberto; e verificação de disponibilidade. São possíveis exemplos destas 
navegações:

– Busca de uma informação específica: buscar na base de dados da 
Biblioteca do Congresso dos EUA o número do volume “Construindo uma Nova 
Civilização”, de Alvin Toffler.

– Busca de informações relacionadas (ou estendidas):  Quais os outros 
livros publicados pelo autor de “Millôr: a Bíblia do Caos”? 
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– Navegação com destino em aberto: existem novas pesquisas sobre 
reconhecimento de voz sendo produzidas no Japão? Existe algum tipo de relação 
entre os níveis de monóxido de carbono e a desertificação do solo? 

– Verificação de disponibilidade: que tipo de informações sobre genealogia 
está disponível no site da Biblioteca do Congresso? 

Para Whitaker(1998), a World Wide Web determina um espaço mental e um 
espaço físico virtual através do qual o ser humano pode se movimentar tanto para 
atingir um objetivo, quanto para obter o simples prazer da viagem educacional. 
Quando as pessoas navegam com objetivos definidos, elas utilizariam um dos três 
métodos a seguir: navegação por marcos; navegação por conhecimento das rotas; 
ou navegação por conhecimento exploratório. cada um desses métodos seria 
utilizado em circunstâncias diferentes:

– Navegação por marcos: esse tipo de navegação emprega sinalização 
proeminente em pontos intermitentes do percurso da viagem. nesse caso, é 
importante uma sinalização clara para ajudar tanto no caminho em direção ao 
objetivo, quanto na determinação do local onde o navegante está situado em 
relação ao objetivo. Indicadores visuais são elementos críticos deste método de 
navegação.

– Navegação por conhecimento da rota: para empregar este método, 
o navegante deve conhecer previamente os passos a serem dados, de modo a 
unir uma sequência de indicadores. O caminho e o movimento são encarados 
exclusivamente sob a perspectiva do usuário. Esse método só funciona se ele 
estiver em um caminho conhecido, mas não é útil para recuperar a rota depois que 
o navegante se perdeu. Também não é adequado quando o usuário quer encontrar 
caminhos alternativos mais eficientes para o objetivo visado.

– Navegação por conhecimento exploratório: navegantes capazes de 
empregar este método têm conhecimentos suficientes para formar um mapa 
cognitivo do espaço navegacional. Um mapa cognitivo é uma representação 
interna, análoga a um mapa físico do espaço. Embora o mapa cognitivo não 
seja perfeitamente verídico, provê um quadro de referência na mente sobre o 
qual o navegante pode basear decisões e gerar escolhas de navegação. Uma das 
vantagens do mapa cognitivo é que o navegante pode se movimentar por rotas 
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não previamente percorridas, recuperar a rota quando perdido, e tomar atalhos. 
O conhecimento advindo da exploração ou pesquisa é adquirido através de uma 
experiência extensiva em um dado ambiente. “Existem controvérsias sobre o fato 
de haver ou não características natas nas pessoas para o método exploratório, ou 
se o conhecimento de ambientes de navegação em geral encorajaria a exploração 
de um ambiente específico”.

Segundo nielsen (2000), sendo a Web basicamente um sistema 
navegacional, a interação essencial do usuário consiste em clicar em links de 
hipertextos com o objetivo de circular por um espaço informacional composto de 
centenas de milhões, ou até bilhões, de páginas. Como o espaço informacional é 
vasto, a navegação torna-se difícil: seria necessário oferecer ao usuário suportes 
navegacionais além dos hiperlinks comuns. As interfaces de navegação devem 
auxiliar o usuário a responder a três perguntas: (1) onde estou?; (2) de onde 
vim?e (3) para onde vou?

Onde estou? – Esta é a pergunta de navegação mais importante, pois o 
usuário nunca terá chance de entender a estrutura do site se não sabe onde está. 
Também não terá a capacidade de interpretar o caminho que acabou de seguir. 
Assim, a localização do usuário deve ser apresentada em dois níveis: com relação 
à web como um todo, e com relação à estrutura do próprio site.

De onde vim? – Poucos mecanismos de navegação dos navegadores oferecem 
auxílio para essa pergunta: o botão “Voltar” leva o usuário para a página anterior, a 
lista histórica inclui as páginas visitadas recentemente, e os links são apresentados 
em cor diferente, caso apontem para páginas visitadas. 

Para onde vou? – Esta pergunta deve ser respondida pelas opções de 
navegação visíveis em cada página. Se o usuário adquiriu conhecimento sobre 
a estrutura do site, ele pode ter uma ideia de outras páginas a visitar, mesmo 
que invisíveis. É impossível mostrar todos os destinos em todas as páginas, daí a 
importância de uma boa estrutura para o site.

O arquiteto de informação deve, portanto, identificar o modelo pelo qual 
o usuário aborda sua necessidade de informação e projetar a arquitetura para 
dar suporte a este. Para a identificação, o arquiteto precisará aplicar técnicas de 
pesquisa com usuários pertinentes ao desafio da arquitetura de informação.
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COMO O ARQUITETO DE InFORMAçãO PESQUISA

O arquiteto de informação precisa elaborar o seu projeto com base em 
pesquisas que seguem o modelo de abordagem geralmente aceito. A metodologia 
de pesquisa de arquitetura de informação baseia-se no framework formado pelo 
estudo do Contexto, do Conteúdo e dos Usuários, como explicado a seguir.

Contexto – A investigação sobre o contexto da organização é o melhor começo 
para uma pesquisa que envolva arquitetura de informação. É fator crítico começar 
o projeto de AI com um entendimento claro sobre os objetivos da empresa e sobre o 
seu ambiente político. Ao mesmo tempo, devem-se considerar fatores como cultura 
organizacional, objetivos de curto e de longo prazos, plano de negócios, recursos 
humanos, a visão de formadores de opinião e de stakeholders, e infraestrutura 
tecnológica.  

Conteúdo – A compreensão do que é o conteúdo é fundamental. Os usuários 
devem ser capazes de localizar o conteúdo antes de usá-lo.  A encontrabilidade 
(findability) precede a usabilidade, segundo ROSEnFELD & MORVILLE (2002), 
e para criar objetos encontráveis, deve-se investir tempo de pesquisa para 
estudar esses objetos. O conteúdo de um site poderá incluir documentos, dados, 
aplicativos, serviços, imagens, arquivos de áudio e de vídeo, páginas pessoais, 
e-mails arquivados e demais conteúdos atuais e futuros.  

Usuários – De acordo com Kuniavsky (2003), o fundamental para a 
arquitetura de informação é conhecer a audiência (dimensão dos usuários), e como 
ela aborda as suas tarefas, qual vocabulário utiliza e se a arquitetura existente 
faz sentido. Desse modo, conhecer quem utilizará o produto é a etapa crítica 
da arquitetura de informação. Isso pode significar o levantamento de algumas 
características como idade, nível de escolaridade, renda etc. Em sites, deve-se 
considerar o perfil de uso da Web e o modelo de busca de informação para definir 
a abordagem de AI. O estudo da terminologia utilizada pelos usuários é o segundo 
elemento mais importante da pesquisa, já que a maior parte das interfaces contém 
muitas palavras. 

Para a pesquisa com os usuários, diversas técnicas poderão ser empregadas, 
estando entre as mais conhecidas: a classificação de cartões (cardsorting), os testes 
de usabilidade, a avaliação cooperativa, a inspeção heurística e os questionários. 
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A tabela 2 mostra um conjunto de técnicas relacionadas à cada dimensão da 
pesquisa em AI.

TABELA 2. técnicas de levantamento de dados em ai para cada dimensão de pesquisa

Técnicas de pesquisa em AI

Contexto Reuniões de estratégias
entrevistas com 

stakeholders

infraestrutura 

tecnológica

conteúdo avaliação heurística inventário de conteúdo análise de conteúdo

usuários
análise dos dados de 

uso
Testes de usabilidade card sorting

nos parágrafos a seguir, faremos breve descrição das técnicas de testes de 
usabilidade e classificação de cartões (cardsorting), por serem as mais importantes 
para fundamentar o AI na geração de interfaces e de uma taxonomia da informação 
centrada no usuário.

A PESQUISA DE CARDSORtING

De acordo com Courage e Baxter (2005), não é raro que desenvolvedores 
projetem sistemas de informação em conformidade com o próprio modelo mental 
a respeito de um domínio. As decisões sobre a arquitetura da informação e o 
leiaute das interfaces podem refletir uma tecnologia subjacente (por exemplo, 
o banco de dados). no caso de um website, há empresas que espelham sua 
organização em seus departamentos. O problema é que os usuários raramente 
conhecem o ponto do ponto de vista do desenvolvedor, a base tecnológica do 
produto ou a organização hierárquica dos departamentos de uma empresa. 
Portanto, encontrarão enorme dificuldade em utilizar um produto concebido com 
base em premissas desse tipo.

O mesmo conjunto de informações pode ser organizado de diversas maneiras, 
seguindo diferentes esquemas de organização. As notícias de um jornal, por 
exemplo, podem ser organizadas por assunto (política, economia, esportes, etc.), 
cronologicamente pela data em que a matéria foi publicada, ou alfabeticamente 
pelo nome do repórter.
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Segundo Santa Rosa e Moraes (2008), técnicas de agrupamento e classificação 
de dados são utilizadas há muito tempo por ciências sociais, como a antropologia, 
para pesquisar como membros de determinada cultura ou comunidade raciocinam 
sobre ideias e conceitos, revelando “verdades” que lhes são comuns. O cardsorting 
(organização ou classificação de cartões) é um estudo que deve ser empregado 
no meio do processo de design, depois que foram estabelecidos os propósitos do 
produto, o público-alvo e suas características, antes que a arquitetura de informação 
ou a interface tenham sido desenvolvidas. A informação necessita de análises para 
assegurar que preencha as necessidades dos usuários e que o projeto resultante 
permita a eles completar com sucesso suas tarefas.

A execução de um cardsorting visa a obter dados concretos sobre o modelo 
mental dos usuários, no que diz respeito a como deve ser organizado o espaço da 
informação. O estudo faz parte da abordagem centrada no usuário, na qual o objetivo 
passa a ser aumentar a probabilidade de o usuário encontrar um nó de informação 
enquanto estiver navegando. Sendo uma técnica de design e prototipagem rápida, 
pretende compreender como o usuário agrupa informações dentro de determinado 
domínio. Representa o processo cognitivo de dividir as experiências do mundo em 
grupos de entidades, ou categorias, para construir uma ordem dos mundos físico 
e social. Desta forma, a categorização vai simplificar a interação do indivíduo com 
o seu ambiente. 

o procedimento de aplicação da pesquisa com cardsorting é essencialmente 
o seguinte: o pesquisador escreve os rótulos (com breve descrição opcional) de 
cada item de informação em cartões de papel, embaralha os cartões, e os entrega 
ao usuário. Em seguida, solicita ao participante que os agrupe em pilhas, colocando 
juntos os que pertencem ao mesmo grupo (figura 2).  

O usuário poderá criar grupos pequenos ou maiores. Quando terminar, pede-
se que ele nomeie as pilhas de cartões. Assim, o participante fornecerá ideias de 
palavras e sinônimos, que serão usados pelo arquiteto de informação nos links, 
títulos e na otimização de sistemas de busca. Observe-se que há dois tipos de 
procedimentos para o cardsorting: o aberto e o fechado. no aberto, o usuário 
deverá agrupar itens de informação criando o número de conjuntos que julgar 
necessário. É empregado quando se lança um novo produto, ou quando é possível 
uma completa remodelagem de um website existente. no procedimento fechado, 
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os grupos são previamente criados e rotulados pelo pesquisador, sendo que o 
usuário apenas os inclui nos grupos. Este tipo de cardsorting deve ser usado para 
aprimorar uma arquitetura de informação existente.

O pesquisador Jakob nielsen (2004) recomenda que o número de participantes 
seja de pelo menos 15 na aplicação do cardsorting, já que os modelos mentais 
das pessoas variam muito. E desaconselha a execução do experimento em grupo, 
pois existe o risco de a percepção individual se perder ante o consenso coletivo. 
Para Tullis e Wood, apud Courage e Baxter (2005), 20 ou 30 participantes rendem 
um adequado coeficiente de aproveitamento. Além de 30, os retornos serão 
decrescentes, portanto, as autoras recomendam executar uma ou duas sessões 
com 10 a 12 participantes de um mesmo perfil. 

FIGURA 2. Procedimento aberto na classificação de cartões. O usuário agrupa entidades 
(objetos, ideias, ações, etc.) por semelhança e nomeia as pilhas

Foto de Luiz Agner.
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a análise dos resultados de um cardsorting pode ser feita tanto de forma 
qualitativa como quantitativa.  É indicado fazer a análise qualitativa quando as 
categorias e os participantes não são numerosos. nela, o pesquisador tem um peso 
maior no resultado, pois muito dependerá de sua análise subjetiva. no processo 
qualitativo, realiza-se uma análise visual, também chamada de eye-balling. 

A outra forma de analisar os resultados seria a quantitativa, baseada em 
cálculos estatísticos. É mais adequada quando o número de participantes ou 
categorias é elevado e, neste caso, utilizam-se softwares para gerar diagramas e 
tabelas. São exemplos as ferramentas on-line OptimalSort ou WebSort.

Como nos ensina Kuniavsky, apud Santa Rosa e Moraes (2008), a chamada 
análise de cluster é um ramo da estatística que mede a distância entre itens e 
tenta estabelecer grupamentos finais por proximidade, revelando associações e 
estruturas de dados não previamente evidentes. A análise de Cluster gera a média 
dos grupos criados por participante, medindo a associação e a similaridade entre 
os objetos a partir de um algoritmo. O objetivo é juntar os dados observados em 
sucessivos clusters, cada vez maiores, empregando medidas de proximidade ou de 
distância, para apresentar os resultados em uma árvore hierárquica, denominada 
dendograma (figura 3).

FIGURA 3. Exemplo de um dendograma produzido para análise estatística de cardsorting 
no projeto de um sistema de navegação GPS para automóveis

Fonte: QUARESMA ( 2010).
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segundo Courage e Baxter (2005), os pacotes estatísticos, como SAS, SPSS 
e statistica não são tão fáceis de usar quanto os especializados para arquitetura de 
informação, mas quando se tem mais de 100 cartões, um programa estatístico faz-
se necessário, embora qualquer um com capacidade de análise de Cluster possa 
ser empregado.

Cabe sublinhar ainda que, mesmo utilizando o método estatístico, para 
obter decisões acertadas de organização de conteúdos, assim como sua rotulação, 
sempre haverá a necessidade do julgamento subjetivo do arquiteto de informação 
(WOOD, 2009).

os testes de usaBilidade

uma técnica de pesquisa muito importante e empregada pela arquitetura de 
informação é o teste de usabilidade. O termo identifica o processo que envolve o 
feedback vivo de usuários reais operando tarefas reais. Representa um processo 
empírico de aprender a partir dos usuários, sobre a usabilidade de um produto, 
observando-os durante sua utilização. Define se os usuários podem encontrar e 
utilizar os recursos, dentro do tempo e com o esforço que desejam despender 
(BARnUM, 2002).

Os testes de usabilidade são instrumentos indicados para a observação 
das tarefas do usuário, com a finalidade de obter dados que permitam medir 
o rendimento, a frequência de sucesso, a capacidade ou o comportamento de 
indivíduos, de forma quantitativa e também qualitativa, compreendendo como 
ocorre a busca de informação.

Os primeiros testes de usabilidade foram aplicados no centro de pesquisas 
Xerox PARC, pela equipe que desenvolveu o computador ALTO, e visaram determinar 
quantos botões deveriam ser colocados em um mouse. Registrados em vídeo ou 
gravações de áudio, usuários interagem com o sistema, em condições controladas, 
para checar o sucesso das interfaces, observando dados comportamentais.

 Os objetivos específicos de cada teste vão definir quais serão os participantes e 
quais as tarefas a serem executadas. Como regra, os participantes devem representar 
usuários reais. Devem ser membros do grupo que utiliza ou que vai utilizar o produto.  
Além disso, os participantes do teste precisam executar tarefas reais. Devem ser as 
mesmas que os usuários vão executar em seu trabalho ou em suas casas.
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Ao planejar um teste de usabilidade, deve-se decidir se será um teste em 
laboratório, em campo, ou um teste remoto (uma abordagem que surgiu mais 
recentemente). O teste de campo é o mais indicado para avaliações somativas 
(para determinar como o produto trabalha no mundo real). O teste de laboratório 
funciona para avaliações formativas (para diagnosticar problemas durante o 
desenvolvimento), possibilitando alterações durante o processo. nos testes em 
laboratório, deve-se procurar simular o ambiente real de uso, seja um escritório, 
uma linha de montagem ou uma loja. Os testes remotos estão se tornando uma 
opção, quando os usuários estão em locais distantes ou em outros países.

Os objetivos devem ser mensuráveis e baseados em tarefas. Segundo 
Barnum (2002), a melhor maneira de determiná-los é definir um objetivo geral e 
depois operacionalizá-lo em termos específicos e mensuráveis. As métricas de um 
teste de usabilidade podem incluir, entre outras: o tempo da tarefa; a porcentagem 
de tarefas completadas; o tempo de navegação em busca de uma informação; o 
número de erros ou erros; a quantidade de informações encontradas; a quantidade 
de acessos à ajuda, etc.

Pode-se mensurar a satisfação do usuário. Embora as percepções e a 
satisfação sejam dados qualitativos (subjetivos), a equipe pode quantificá-los por 
meio de questionários. As questões podem solicitar a atribuição de “notas” para 
a facilidade geral de uso; a facilidade de recuperar de erros; aspectos positivos 
relembrados, etc. A equipe de testes deverá definir quais serão os valores aceitos 
como medidas de sucesso, tanto em relação às tarefas quanto em relação às áreas 
subjetivas.

Elevado número de participantes seria o desejável para realizar testes de 
interfaces. Mas, por questões de custos e de tempo, adota-se um número menor 
com o objetivo de viabilizar as avaliações, conforme proposto por nielsen (2005).  
A abordagem tradicional era custosa, pois os experimentos envolviam entre 30 
e 50 participantes e tinham pretensões estatísticas. O pesquisador propôs uma 
mudança de paradigma ao sugerir melhor relação custo-benefício, utilizando entre 
quatro e cinco usuários. nielsen também sugeriu a dispensa dos laboratórios fixos 
e o emprego de arranjos simples e portáteis, para se encaixar nos orçamentos das 
pequenas e médias empresas (figura 4).



288

FIGURA 4. Laboratório de usabilidade portátil para avaliação de interfaces de dispositivo 

móvel de coleta de dados estatísticos (pda)

para efeito de conclusão

O vertiginoso crescimento da informação disponível, em um fator de 10 a 
cada meio século, tem tornado a tarefa de se manter atualizado com os avanços 
do conhecimento humano cada vez mais difícil e frustrante, seja para cientistas, 
pesquisadores ou para os profissionais. A crise pós-moderna seria a de transformar 
informação em conhecimento: mais informação deveria representar melhores 
condições para aprimorar a nossa compreensão dos problemas mundiais, mas não 
é o que ocorre. Os arquitetos de informação surgem então como novos profissionais 
que se dedicam a aprimorar o potencial comunicativo das tecnologias. nesse 
contexto, a arquitetura de informação (AI) é uma das disciplinas pós-modernas 
que já nasceram com forte caráter interdisciplinar. 
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A AI tem recebido valiosas contribuições de diversas ciências, como a Ciência 
da Informação, de disciplinas como a ergonomia e a interação humano-computador 
(que procuram garantir com métodos específicos o sucesso e a satisfação dos 
usuários), além de práticas profissionais, como o design.

a ciência da informação tem demonstrado como se pode compreender 
propriedades e comportamentos da informação, assim como as forças que governam 
o seu fluxo. Com o suporte das noções da ergonomia, a AI busca a adequação dos 
sistemas aos aspectos neuropsicológicos da percepção sensorial (como a visão 
e audição) e aos limites psicológicos de memória, atenção e processamento de 
informações, assim como a características cognitivas de seleção de informações, 
resolução de problemas e tomada de decisão. A contribuição da interação humano-
computador, por sua vez, se dá principalmente através do seu modelo único de 
integrar teoria e prática, incorporando pesquisas científicas às práticas do design.

A arquitetura de informação desenvolve o projeto da estrutura de organização, 
rotulação e navegação de um sistema, e visa a dar condições para que o usuário 
alcance seus objetivos de informação com sucesso. Entretanto, sabe-se que 
características próprias à hipermídia causam o subaproveitamento dos recursos 
de navegação e a exploração incompleta da informação. Por isso, a compreensão 
do comportamento dos usuários e de seus modelos mentais, através de técnicas 
específicas de pesquisa como o cardsorting e o teste de usabilidade, tem mostrado 
ser uma etapa fundamental para embasar o Design dos sistemas, de modo a 
garantir o sucesso da busca.
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