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Resumo  

 

Apresenta um trabalho de conclusão de curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de 

Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro no Brasil. O objetivo do trabalho foi 

estudar as práticas informacionais na página do Facebook da comunidade “Grupo Composta 

São Paulo”, grupo público com mais de 8.924 membros e 8 administradores (dados do dia 

02/06/2017) criado para promover discussões e informar sobre eventos relacionados ao tema 

compostagem.  Utiliza como ponto de partida a Agenda 2030 da Organização das Nações 

Unidas e a noção de complexidade (Morin) e relaciona com o referencial teórico das 

temáticas de prática informacional (Capurro, Nascimento e Araújo), informações ambiental 

e sustentável (Ercegovac e Nolin) e compostagem (Modesto Filho). Para isso, indica uma 

pesquisa social qualitativa, com método observacional sobre as 33 postagens realizadas por 

27 usuários diferentes durante a quinzena 01-15/10/2017, associado à descrição quali-

quantitativa na análise do questionário feito no Google Form compartilhado via Messenger 

do Facebook com os membros da comunidade participante da coleta de dados. Expõe, como 

principal resultado, que as interações em diferentes meios e mídias possibilita a construção 

do conhecimento de práticas sustentáveis e ambientais. Conclui indicando a possibilidade e 

a necessidade de desenvolvimento de estudos que relacionam o meio ambiente e a 

sustentabilidade no campo de estudos da informação de forma que seja possível contemplar 

a complexidade das práticas informacionais, ambientais e sustentáveis. 
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