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Arquitetura... da informação... para a web?

http://www.freepik.com/free-vector/building-a-website_844961.htm

http://www.freepik.com/free-vector/building-elements-for-a-website-in-flat-design_847496.htm

http://www.freepik.com/free-vector/under-construction-background-design_1000242.htm

http://www.freepik.com/free-vector/user-experience-with-building-elements_847497.htm
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Definição de 
Arquitetura da 
Informação (AI)

Peter Morville e Louis Rosenfeld

1. O design estrutural de ambientes de 
informação compartilhada.

2. A combinação dos 
sistemas de organização, 
rotulagem, busca e 
navegação em websites e 
intranets.

3. A arte e a ciência de modelar produtos 
de informação e experiências para 
proporcionar usabilidade e 
encontrabilidade (findability).

4. Uma disciplina emergente e uma 
comunidade de práticas focadas em 
trazer princípios de design e arquitetura 
para o panorama digital.

Esperavam só uma?

para a web



4 conceitos de AI

Informação

Estruturação, Organização e Rotulagem

Encontrar e Gerenciar

Arte e Ciência



3 elementos da prática de AI

Imagem baseada na Figura 2-2 The infamous three circles of information architecture do livro do 
urso polar, ilustrando o balanço entre contexto, usuários e conteúdo.



https://www.flickr.com/photos/baldiri/5735003580

https://www.flickr.com/photos/cannedtuna/4853380320

Wireframe por baldiri / Flickr

https://www.flickr.com/photos/baldiri/5734993652/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/baldiri/5735003580
https://www.flickr.com/photos/baldiri/5735003580
https://www.flickr.com/photos/cannedtuna/4853380320
https://www.flickr.com/photos/cannedtuna/4853380320


4 princípios de AI para a estruturação da 
informação

Organização Rotulagem

Navegação Busca



Organização: 
como a 
informação é 
categorizada



Sistemas de organização

Esquemas de organização: 
características compartilhadas por itens 
de conteúdo e influenciam o 
agrupamento desses itens.

Estruturas de organização: tipo de 
relacionamento entre itens de conteúdo 
e grupos.



Estruturas de organização

Hierárquica (top-down): visão geral

Modelo de base de dados (bottom-up): 
informações a partir de metadados

Hipertextual: alinear; links entre itens e 
fragmentos de informação



Esquemas de organização

Exato

1. alfabético
2. cronológico
3. geográfico

Ambíguo

1. assunto
2. tarefa
3. audiência
4. metáfora
5. híbrido



Esquema exato: alfabético

libraries.mit.edu/experts
em 25/04/2017

http://libraries.mit.edu/experts
http://libraries.mit.edu/experts


Esquema exato: cronológico

libraries.mit.edu/news
em 25/04/2017

http://libraries.mit.edu/news
http://libraries.mit.edu/news


Esquema exato: geográfico

bedandbreakfastnationwide.com
em 25/04/2017

http://www.bedandbreakfastnationwide.com
http://www.bedandbreakfastnationwide.com


Esquema ambíguo: assunto
bu.edu/library

em 25/04/2017

https://www.bu.edu/library/
https://www.bu.edu/library/


Esquema ambíguo: tarefa

bu.edu/abroad
em 25/04/2017

http://www.bu.edu/abroad/
http://www.bu.edu/abroad/


Esquema ambíguo: audiência
northeastern.edu/its

em 25/04/2017

https://www.northeastern.edu/its/
https://www.northeastern.edu/its/


Esquema ambíguo: metáfora pbskids.org/daniel/stories
em 25/04/2017

http://pbskids.org/daniel/stories/
http://pbskids.org/daniel/stories/


Esquema ambíguo híbrido
lafayette.edu

em 25/04/2017

Assunto Audiência

Assunto

https://www.lafayette.edu/
https://www.lafayette.edu/


Rotulagem: 
como a 
informação é 
representada



Rótulos para web: texto e/ou ícones

1. downtownstjohns.com em 
03/05/2017

2. med.ucf.edu em 03/05/2017
3. Painel WordPress

1.

1. 3.

2.

http://www.downtownstjohns.com/
https://med.ucf.edu/
https://med.ucf.edu/


Rótulos para web: texto

Links contextuais



Rótulos para web: texto

Cabeçalhos



Rótulos para web: texto

Sistemas de 
navegação



Rótulos para web: texto

Termos de 
índice



Navegação: 
como nos 
movemos pela 
informação



Sistemas de navegação

Embutido

1. global
2. local
3. contextual

Suplementar

1. mapa de site
2. índice
3. guias



Navegação embutida: global

codex.wordpress.org
em 26/04/2017

https://codex.wordpress.org/
https://codex.wordpress.org/


Navegação embutida: local

codex.wordpress.org
em 26/04/2017

https://codex.wordpress.org/
https://codex.wordpress.org/


Navegação embutida: contextual

codex.wordpress.org
em 26/04/2017

https://codex.wordpress.org/
https://codex.wordpress.org/


Navegação suplementar: mapa do site

stern.nyu.edu/content/sitemap
em 04/05/2017

http://www.stern.nyu.edu/content/sitemap
http://www.stern.nyu.edu/content/sitemap


Navegação suplementar: mapa do site

Página de mapa do site x sitemap.xml



Navegação suplementar: índice

bates.edu/about/index/
em 04/05/2017

http://www.bates.edu/about/index/
http://www.bates.edu/about/index/


Navegação suplementar: guia

nytco.com/contact-us/faq/
em 04/05/2017

http://www.nytco.com/contact-us/faq/
http://www.nytco.com/contact-us/faq/


Diferenciação de linksVisão antecipada dos links

Navegação no browser

a:visited {}

a {}
a:hover {}

<a href=”#”></a>



Navegação no browser: acesso pela URL



Navegação no browser: voltar / avançar página



Navegação no browser: favoritos



Navegação no browser: histórico



Construindo contexto

Identidade visual consistente



Construindo contexto

Localização atual (breadcrumbs)



Busca:
como procuramos 
informações



Busca no WordPress

Inserir busca por widget

Inserir busca no template



Busca no WordPress

Alguns parâmetros URL

● Busca por "lorem+ipsum" (padrão)

http://[seu-site]/?s=lorem+ipsum

● Busca por "lorem+ipsum", ordenado de forma aleatória:

http://[seu-site]/?s=lorem+ipsum&orderby=rand

● Busca por "lorem+ipsum", apenas posts, ordenado por data do mais antigo pro 
mais recente

http://[seu-site]/?s=lorem+ipsum&post_type=post&orderby=date&order=ASC

● Busca por "lorem+ipsum", apenas posts, ordenado por nome de Z a A

http://[seu-site]/?s=lorem+ipsum&post_type=post&orderby=name&order=DESC

Para saber mais: 
WP_Query no Codex

https://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query
https://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query


Bônus



Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.0
Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0

1. Perceptível
[...]

2. Operável
[...]

2.4 Fornecer maneiras de ajudar os usuários a navegar, 
localizar conteúdos e determinar onde se encontram

3. Compreensível
[...]

4. Robusto
[...]

    

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-br/#navigation-mechanisms
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-br/#navigation-mechanisms
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-br/#navigation-mechanisms
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-br/#navigation-mechanisms


Para começar 
no assunto...

Referências bibliográficas

KALBACH, James. Design de navegação 
Web: otimizando a experiência do 
usuário. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MORVILLE, Peter; ROSENFELD, Louis. 
Information Architecture for the World 
Wide Web. 3rd ed. Sebastopol: O'Reilly, 
2006.

(Em 2015 lançaram a quarta edição, revisada)



Obrigada!
Lilly Freitas

lfreitas.info
biblioteconomianerd.com.br
fb.com/ligiadf

http://lfreitas.info
http://lfreitas.info
http://biblioteconomianerd.com.br
http://biblioteconomianerd.com.br
http://facebook.com/ligiadf
http://facebook.com/ligiadf

