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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo analisar a contribuição do negro na formação
étnica-racial do povo itaperunense, e entender a sua importância na formação do espaço
sócio-histórico de Itaperuna. O recorte temporal desta análise espacial sócio-histórico
depreende de 1834 ano da emancipação do município até 1970, período em que a
economia da cidade sofreu grande transformação passando o protagonismo produtivo
do setor primário para o setor secundário e terciário. Com base no contexto de
transformação do espaço sócio-histórico do município e de exclusão social, a presente
pesquisa pretende mostrar que o negro ainda hoje é a parte da população que menos têm
direitos, acesso a serviços e a inclusão social. Para isto, será utilizada a pesquisa
qualitativa, e, será feito um levantamento bibliográfico de literatura específica para
mostrar comparar a realidade histórica do negro do período pós a Abolição, em
Itaperuna, com a sua inclusão social hoje. Hoje, em Itaperuna, continua sendo um
desafio para o negro se colocar no mercado de trabalho, mesmo que com cotas raciais
que tem sido um avanço, as constantes barreiras encontradas como o racismo ainda é a
sua maior resistência.

The Negro's contribution to training of Economy and Culture of Itaperuna

The present work aims to analyze the contribution of black people in the ethnic-racial
formation of the Itaperunense people, and to understand their importance in the
formation of the socio-historical space of Itaperuna. The time frame of this sociohistorical spatial analysis stems from 1834 year of the emancipation of the municipality
until 1970, a period in which the city's economy underwent a major transformation,
passing from the productive protagonism of the primary sector to the secondary and
tertiary sectors. Based on the context of transformation of the municipality's sociohistorical space and social exclusion, the present research intends to show that black
people are still the part of the population that have less rights, access to services and
social inclusion. For this, qualitative research will be used, and a bibliographic survey
of specific literature will be made to show how the black historical reality of the postAbolition period, in Itaperuna, is compared with its social inclusion today. Today, in
Itaperuna, it remains a challenge for blacks to place themselves in the job market, even
with racial quotas that have been an advance, the constant barriers encountered as
racism is still their greatest resistance.

