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INTRODUÇÃO:
As atividades agrícolas passam por importantes transformações, fazendo com que o espaço rural seja constantemente
reformulado a fim de possibilitar novas dinâmicas produtivas no espaço. Nesse sentido, este trabalho teve como foco
central analisar a contribuição da etnia japonesa, no que se refere aos aspectos econômicos ligados aos produtos
hortifrutigranjeiros. É importante destacar que o processo de imigração também contribui para o desenvolvimento
econômico local/regional, pois cada grupo social ao reconstituir sua vida, disponibiliza novas perspectivas, o que ocasiona
uma dinamização na produção e no modo de vida no espaço nos quais eles se inserem. Nesse sentido, esta pesquisa
procurou salientar a reestruturação do espaço do município de Santa Maria, através da imigração japonesa, com o objetivo
de analisar a introdução de hortifrutigranjeiros praticada por esta etnia desenvolvida nos parâmetros da sustentabilidade.

METODOLOGIA:
Esta pesquisa foi realizada em etapas. No primeiro momento, realizou-se a operacionalização dos conceitos, partindo-se de
um levantamento bibliográfico, através de bibliografias específicas sobre a temática em estudo.
Definidas as matrizes teóricas, a segunda etapa do trabalho consistiu em levantamento de fontes secundárias com a
finalidade de buscar informações e dados. Neste sentido, selecionaram-se órgãos como o Núcleo de Estudos de Patrimônio
e Memória (NEP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre outros.
A terceira fase esteve relacionada com o trabalho de campo, com intuito de observar "in loco" a problemática em questão
através de entrevistas e captura de fotografias.
A quarta etapa da pesquisa compreendeu a análise e interpretação dos dados coletados. E, a etapa final, consistiu na
construção desse artigo, com finalidade de difundir as ¿marcas¿ dos japoneses na unidade territorial em estudo.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O processo de imigração japonesa originou uma diversificação de atividades econômicas desde o início dos anos de 1950
até o período atual. Entre as décadas de 50 e 70, período que marca a chegada desses imigrantes em Santa Maria, teve
início às atividades ligadas à agricultura na perspectiva de produção local, o que ocasionou o deslocamento dos japoneses
aos bairros mais afastados de Santa Maria, como mão de obra qualificada para os trabalhos nas lavouras.
Ao chegarem a Santa Maria, muitos imigrantes, dedicaram-se ao plantio de hortaliças, entre elas, o tomate e também à
produção de frutas que tinham como mercado consumidor as cooperativas existentes no município.
Diante de uma nova perspectiva de produção e abastecimento local, os japoneses partiram para a produção diversificada
de hortifrutigranjeiros. No início, houve retorno satisfatório por parte da população. Posteriormente, com a inserção de redes
de supermercados na economia local, as pequenas áreas caracterizadas como uma atividade de subsistência e instaladas
longe das áreas de expansão urbana no município, entrou em declínio, pois não tinha como competir com as redes de
supermercados que disponibilizam os hortifrutigranjeiros a preços mais acessíveis a população.
É importante salientar que atualmente o ramo de hortaliças e fruticultura se restringe à subsistência e, raramente, é vendido
comercialmente. A concorrência com as grandes redes de supermercados, a falta de tempo e o retorno duvidoso dos
investimentos, são motivos pelos quais eles não aumentam e/ou incrementam a produção de hortifrutigranjeiros.
Os resultados evidenciaram a importância da produção de hortaliças e frutos no município de Santa Maria, uma vez que os
japoneses construíram uma base de alimentos sustentáveis ao colocar os produtos hortifrutigranjeiros na mesa dos santa-
marienses, melhorando a qualidade alimentar, contribuindo para as condições de saúde e expectativa de vida da população
local.

CONCLUSÃO:
A imigração japonesa foi importante na reestruturação do espaço rural do município de Santa Maria, uma vez que
contribuiu com o desenvolvimento agrícola inserindo técnicas de agricultura. Além disso, teve grande influência na
introdução do consumo de hortifrutigranjeiros, o que resultou em um melhoramento alimentar da população local.
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