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O Projeto de Extensão Bibliotecas Populares nos Assentamentos Rurais se desenvolveu 

inicialmente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e hoje tem como área de atuação todo o 

estado, sendo este uma parceria entre o Grupo de Estudos de Geografia Agrária ligado ao 

Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - RJ, onde são organizadas bibliotecas nos assentamentos 

rurais apontados pelo movimento no estado do Rio de Janeiro.  

 

O resgate e a preservação da memória da luta pela terra são fatores essenciais da 

reafirmação permanente da identidade dos trabalhadores rurais sem terra e da mobilização 

destes para continuar a sua luta pela reforma agrária consistente e a democratização da 

sociedade através da luta pela terra. Colocar o saber universitário a serviço destes trabalhadores 

por meio de materiais que registrem a história da luta pela terra e da formação de cada 

assentamento representa uma contribuição fundamental para uma continuidade da luta pela 

terra, coerente com o papel social que a Universidade deve desempenhar. O envolvimento dos 

alunos e o caráter multidisciplinar do grupo em parceria com os trabalhadores rurais é a proposta 

fundamental do projeto, onde os assentados contribuem não só na elaboração das cartilhas 

através de seus depoimentos, bem como na construção do próprio espaço físico da biblioteca 

juntamente com os estudantes.  

 

O trabalho vai muito além da mera organização de bibliotecas, incluindo a elaboração de 

cartilhas com resgate da história da luta pela terra que resultou na constituição dos 

assentamentos, bem como no desenvolvimento de estratégias de incentivo à leitura. Para a 

elaboração das cartilhas e a organização das bibliotecas desenvolve-se um trabalho de 

mobilização das comunidades e são realizadas várias entrevistas para resgatar a história de vida 

destes trabalhadores, seu envolvimento na luta pela terra e suas perspectivas de vida enquanto 

assentados. Atualmente o grupo conta com recursos audiovisuais e está desenvolvendo um filme 

contando um pouco da história do assentamento Roseli Nunes. 

  



Nestes sete anos de desenvolvimento do projeto organizamos três bibliotecas: em Nova Iguaçu 

no pré-assentamento Terra Prometida, Barra do Piraí (Pré-Assentamento Vida Nova), Cardoso 

Moreira (Pré-Assentamento Paz na Terra), Campos dos Goytacazes (Assentamentos Zumbi dos 

Palmares lote cinco e Dandara dos Palmares) e em Piraí (Pré-Assentamento Roseli Nunes), 

atualmente o assentamento apontado pelo movimento para o trabalho do grupo é o Campo 

Alegre em Nova Iguaçu. O projeto tem contribuído decisivamente para a formação educacional e 

social dos estudantes envolvidos e representa um projeto coerente com os princípios de uma 

Universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada.  

 

As atividades se desenvolvem a partir de vivências com a realização de entrevistas 

audiovisuais sendo reunidas as informações a respeito do histórico que vai da mobilização ao 

assentamento passando pela continuidade da luta cotidiana pela reforma agrária. Com esse 

material será possível à sistematização de uma cartilha e a produção de um vídeo que é sem 

dúvida uma grande ferramenta de luta das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais. 

 

O projeto articula pesquisa e extensão, além de representar para os alunos envolvidos 

uma experiência impar, no que diz respeito ao contato com a realidade de populações 

marginalizadas e segregadas no meio rural fluminense e com as atividades que se desenvolvem 

no âmbito do processo educativo e na afirmação de identidades dos assentados rurais. A 

montagem da biblioteca dinamiza formas de conscientização no que se refere à luta pela terra, 

assim como a produção de ferramentas didáticas, vídeos e cartilhas, possibilitam as estratégias 

de resistência contra o atual projeto de sociedade e para a formação de uma sociedade mais 

justa. 

 

 


