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Resumo 
 
A organização espacial analisada pelo viés cultural permite visualizar os diversos aspectos 
materiais e imateriais que decorrem no tempo e se territorializam no espaço. A pesquisa teve 
como foco central analisar e caracterizar a contribuição dos imigrantes japoneses na estrutura 
produtiva de Santa Maria, através dos aspectos culturais e econômicos. O trabalho foi 
estruturado visando no primeiro momento realizar a operacionalização dos conceitos. A segunda 
etapa consistiu em levantamentos de fontes secundárias buscando informações e dados, a 
terceira fase esteve relacionada com o trabalho de campo e a quarta compreendeu a análise e 
interpretação dos dados. Como consideração aponta-se que a organização espacial de Santa 
Maria através da etnia japonesa é estruturada na comercialização de flores e hortifrutigranjeiros 
que contribuem para a diversificação da produção local. 
 
Palavras-chave: Cultura. Economia. Organização do Espaço. Imigração Japonesa. 
 
Introdução 

 

A Geografia como ciência preocupa-se em estudar as distintas formas da relação do 

homem com o meio no qual ele vive, ou seja, a organização espacial e as modificações 

que decorrem no tempo realizado pela sociedade. Nesta perspectiva a relação sociedade 

x natureza, é complexa, uma vez que a natureza é a fonte de recursos para o homem e é 

nesse espaço que ele constrói diferentes formas de espacialização simbólicas que o 

caracterizam. 

A organização espacial quando analisada pelo viés cultural, permite visualizar uma série 

de aspectos materiais e imateriais que decorrem no tempo e se territorializam no espaço, 

e que acabam ocasionando transformações e permanências. Neste processo de 

transformação a cultura tem um papel essencial como agente dinamizador que facilita 

ou dificulta as inovações. 

A constante busca pelo resgate da história dos imigrantes fez com que muitos aspectos 

importantes fossem levados em consideração. Entretanto alguns deles, ainda não foram 

investigados. Neste contexto, o trabalho teve como foco central analisar e caracterizar a 
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contribuição dos imigrantes japoneses na organização espacial do município de Santa 

Maria – RS através dos aspectos culturais e econômicos os quais contribuem para a 

organização do espaço local (MAPA 1). 

A relevância da temática está vinculada à importância dos estudos culturais, uma vez 

que a cultura pode ser entendida, como uma forma de interpretar a organização e/ou as 

transformações espaciais, pois os grupos sociais ao reconstruírem suas vidas, em outras 

unidades territoriais, criam novas realidades espaciais. Assim, a cultura passa a ser a 

chave da significação entre a materialidade do espaço e as características da existência e 

consciência social. 

Neste sentido, esta investigação oferece subsídios à realidade da cultura japonesa na 

unidade territorial em estudo, bem como, a sua contribuição para a economia do 

município. Paralelamente, fornece aportes para a análise da realidade cultural local a 

fim de que se possam obter conhecimentos das distintas formas de organização do 

espaço em Santa Maria, priorizando a realizada pelos japoneses. 

O presente estudo apresenta como objetivo geral, analisar a contribuição dos japoneses 

na organização espacial do município de Santa Maria, enfatizando a importância da sua 

cultura e da sua inserção na economia local. Especificamente busca-se: (a) investigar a 

inserção da cultura japonesa em Santa Maria, buscando subsídios para a análise da sua 

contribuição para o desenvolvimento local e (b) analisar a contribuição dessa etnia, no 

que se refere aos aspectos econômicos ligados aos produtos hortifrutigranjeiros e da 

produção de flores retroalimentando a economia local. 

Metodologicamente a pesquisa foi realizada em etapas. No primeiro momento, realizou-

se a operacionalização dos conceitos, partindo-se de um levantamento bibliográfico, 

procurando, desta forma, estabelecer o marco conceitual que estruturou o referencial 

teórico-metodológico do trabalho, através de bibliografias específicas sobre a temática 

em estudo. Definidas as matrizes teóricas, a segunda etapa consistiu em levantamentos 

de fontes secundárias com a finalidade de buscar informações e dados, tais como o 

Núcleo de Estudos de Patrimônio e Memória (NEP), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Secretaria de Planejamento do Município, entre outros. 

A terceira fase esteve relacionada com o trabalho de campo, com intuito de observar "in 

loco" a problemática em questão. Desse modo, verificou-se através da elaboração de 

entrevistas, a existência e importância do grupo social japoneses para a organização do 

espaço de Santa Maria, ligada principalmente a produção de flores e hortifrutigranjeiros.  
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A quarta etapa da pesquisa compreendeu a análise e interpretação dos dados os quais 

demonstram a realidade investigada. A etapa final constituiu-se na elaboração do 

presente artigo com a finalidade de divulgar os atributos representativos da cultura 

japonesa, no sentido de difundir as potencialidades culturais promovidas por esse grupo 

na unidade territorial santa-mariense e em especial a participação dessa etnia na 

organização do espaço através da inserção do cultivo de hortifrutigranjeiros e flores bem 

como a criação de estabelecimentos que comercializam os mesmos. 

 

Mapa 1 – Mapa de localização do município de Santa Maria – RS 

 
Fonte: Mapa base IBGE – 2009 
Org: SCCOTI, A; NASCIMENTO, T ,F do. 2011. 

 

Desenvolvimento 

Desterritorialização e Reterritorialização 

 

Após a segunda Guerra Mundial, o Japão não era mais o país ideal para construir uma 

base econômica sustentável a fim de manter toda sua população. As famílias que 

retornavam da guerra, juntamente com o crescimento demográfico, associado à falta de 

produção agrícola, deixava o país em situação extremamente delicada, a ponto de ter 

apenas uma saída que se tornava possível para a estabilização da população.  

Seguindo este raciocínio Moro apud Moraes (2009, p.12) é importante destacar que 
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O estudo da organização do espaço, no contexto da Geografia 
Contemporânea, vem-se constituindo em objeto de constantes estudos, 
principalmente após a Segunda Grande Guerra, muito embora esta 
problemática já fosse uma realidade desde o final do século XIX. A sua 
ascensão e valorização está estreitamente associada à crescente importância 
adquirida pelos estudos locacionais e regionais. 
 

Em consequência deste conflito grande parte dos japoneses decidiu por recomeçar uma 

nova fase de suas vidas em outras partes do mundo. A imigração foi vista, mais uma 

vez, como uma saída possível para que diversas pessoas pudessem reconstruir suas 

vidas fora do Japão.  

A imigração nipônica no Rio Grande do Sul foi gradativa em relação a sua presença se 

comparada a outros estados, principalmente São Paulo. Essas famílias imigraram na 

perspectiva de melhorar de vida e, também, pela possibilidade de alternativas de 

trabalho o que possibilitaria sua ascensão econômica para posteriormente retornarem ao 

seu país de origem. Assim construíram, no estado gaúcho, núcleos (colônias) japoneses 

em diversos municípios procurando transpor territorialmente seus códigos materiais e 

imateriais.  

Nesse sentido, resgata-se Corrêa (2003, p. 53), quando o autor aponta que 
Como materialidade, a organização espacial é uma dimensão da totalidade 
social construída pelo homem ao fazer a sua própria história. Ela é, no 
processo de transformação da sociedade, modificada ou congelada e, por sua 
vez, também modifica e congela. A organização espacial é a própria 
sociedade espacializada. 
 

Destaca-se que o processo de imigração proporcionava, aos imigrantes japoneses, 

oportunidades para trabalhar em outros territórios buscando sua ascensão social e 

econômica. A opção dos japoneses por se instalarem-se e se fixarem em terras gaúchas 

para construir uma nova história, é justificado pelo Rio Grande do Sul apresentar 

políticas atrativas com índices de trabalho e expectativas satisfatórias, o que 

consequentemente, proporcionava melhores condições de vida. 

Dentre os grupos imigrantes, os japoneses foram os que se concentraram por um longo 

período de tempo nas atividades rurais, destacando-se pela diversificação da produção 

dos hortifrutigranjeiros. Na última década, houve uma significativa migração de 

descendentes de japoneses para os centros urbanos, os quais passaram a ocupar outras 

atividades relacionadas às áreas de serviços em geral, mudando a sua inicial atividade 

que era a voltada para a agricultura a qual foi passada de geração para geração. 
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É interessante ressaltar que os processos de imigração mais recentes contaram com um 

apoio significativo do governo do Japão e também de alguns de seus conterrâneos 

japoneses em outros estados. Tal fato procurou orientar e auxiliar a emigração, pois a 

partir desta assistência governamental e de imigrantes japoneses já fixados no país que 

grande parte da imigração japonesa obteve condições de se estabelecer satisfatoriamente 

no Brasil. Deve-se destacar que, várias famílias migraram dentro do Estado gaúcho a 

fim de conseguirem outra forma de renda, fixando estabelecimentos comerciais e 

também de artesanatos. 

 

Japoneses em Santa Maria 

 

Um número significativo de imigrantes japoneses se fixou em Santa Maria, após 

algumas tentativas em outros municípios, pois uma das características peculiares desta 

cultura é a importância dada à educação e o município contava, desde o início da década 

de 1960, com uma universidade pública. 

Entre as contribuições deste grupo étnico tem-se a introdução do hábito do consumo 

cotidiano de hortifrutigranjeiros, o consumo sistemático de verduras, as mais variadas e 

diversificadas. Também a chegada desses imigrantes contribuiu para introduzir na 

organização espacial de Santa Maria a inserção de uma nova produção agrícola 

mediante o cultivo de flores e hortifrutigranjeiros.  

Desse modo, enfatiza-se a criação de estabelecimentos de venda desses produtos como 

as floriculturas Hayashida (FOTO 1) na Avenida Nossa Medianeira; Yamamoto (FOTO 

2) localizada na Rua Serafim Valandro e Kyama (FOTO 3) na Rua Tuiuti. Evidencia-se 

a presença da distribuidora de hortifrutigranjeiros de Toshihiro Suwa localizada na 

Estrada RS 509. Salienta-se também a fruteira Ponto Verde, situada na Rua Venâncio 

Aires (FOTO 4) , que embora o estabelecimento não tenha o nome de origem japonesa é 

administrada por filhos de imigrantes nipônicos.  
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       Fotografia 1: Floricultura Hayashida em Santa Maria – RS. 

 
       Fonte: Trabalho de campo, 2011. 
      Org: NASCIMENTO, Taiane Flores do, 2011. 

 

Fotografia 2: Floricultura Yamamoto em Santa Maria –RS. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2011. 
Org: NASCIMENTO, Taiane Flores do, 2011. 
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       Fotografia 3: Floricultura Kiyama em Santa Maria-RS. 

 
        Fonte: Trabalho de campo, 2011. 
        Org: NASCIMENTO, Taiane Flores do, 2011. 
 
Fotografia 4: Fruteira Ponto Verde em Santa Maria-RS. 

 
 Fonte: Trabalho de campo, 2011. 
 Org: NASCIMENTO, Taiane Flores do, 2011. 
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A presença da granja da família Hayashida, localizada no Bairro Parque Pinheiro 

Machado, em Santa Maria, é responsável por receptar flores e realizar o processo de 

organização das mesmas para a venda nas floriculturas locais como a própria 

Hayashida, a Yamamoto e a Kiyama. Segundo informações obtidas através das 

entrevistas realizadas no trabalho de campo, um comerciante, afirmou que o retorno 

financeiro é direcionado para a compra e venda de flores, e poucos investem para 

melhorias nos estabelecimentos comerciais.  

É importante destacar que as flores são produzidas em todas as épocas do ano, o que 

ocasiona uma produção anual diversificada. Nesta perspectiva, foi possível analisar in 

loco, que alguns investimentos são realizados pela família Hayashida, principalmente 

no transporte das flores, a qual realiza a organização e distribuição da maior parte das 

mesmas e também das plantas ornamentais, uma vez que o uso de carros e caminhões 

faz parte da cadeia produtiva da floricultura e do ciclo de economia dessa 

comercialização (FOTO 5 e 6). 

 

                                  Fotografia 5: Granja Hayashida, Santa Maria/RS. 

 
 Fonte: Trabalho de campo, 2011. 
Org: NASCIMENTO, Taiane Flores do, 2011. 
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Fotografia 6: Veículo usado no transporte de flores e plantas 
ornamentais - Granja Hayashida, Santa       Maria/RS. 

 
          Fonte: Trabalho de campo, 2011. 
       Org: NASCIMENTO, Taiane Flores do, 2011. 
 

É importante destacar também que através da produção e comercialização de flores e 

hortifrutigranjeiros, pode-se perceber as “marcas” japonesas nesta unidade territorial. 

Essas atividades organizam esse espaço de maneira peculiar e representativa desse 

grupo cultural. 

Os resultados evidenciaram a importância da produção de hortifrutigranjeiros no 

município de Santa Maria, a qual tem sua gênese ligada aos imigrantes japoneses. 

Inicialmente à produção de frutos e hortaliças direcionavam-se as cooperativas, ou seja, 

visava o abastecimento local. Posteriormente, com a renda arrecadada, as famílias 

tiveram condições de buscar alternativas econômicas fundando seus próprios 

estabelecimentos comerciais. Com a abertura de pequenos comércios os imigrantes 

passaram a comercializar seus próprios produtos visando sua permanência no 

município. Segundo Brum Neto (2007, p.43) 
Qualquer alteração nos códigos demonstra que houveram transferências de 
hábitos e/ou comportamento e, por conseguinte, denota a evolução de um 
complexo sistema cultural composto por inúmeros códigos que, 
transformam-se para adequar-se as novas realidades. 
 

Ressalta-se, deste modo, que esse grupo étnico adaptou-se a cultura gaúcha 

incorporando seus hábitos e costumes. 

A alimentação do gaúcho sempre foi baseada em diversos tipos de carne. O consumo 

sistemático de verduras, as mais variadas e diversificadas, foi influenciada pelos 

imigrantes japoneses, pois foram eles, que introduziram o hábito do consumo cotidiano 

de hortifrutigranjeiros. Após a atividade agrícola em bairros afastados de Santa Maria, 
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os japoneses conseguiram se fixar no município, alguns permanentemente, adquirindo 

terras e tornando-se proprietários das mesmas.  

Uma contribuição importante para a população santa-mariense foi a aprimoramento das 

técnicas da produção de hortifrutigranjeiros. Paralelamente, ao construírem suas 

próprias lavouras de hortaliças e frutas, tinham como meta abastecer hotéis, locais de 

comércio e pequenos mercados, a fim de colocar sua produção na mesa dos habitantes 

do município e região.  

Diante de uma nova perspectiva de produção e abastecimento local, os japoneses 

diversificaram sua produção inserindo a de hortifrutigranjeiros em geral. No início, 

houve retorno satisfatório por parte da população, pois as hortaliças e frutos passaram a 

fazer parte da alimentação dos santa-marienses.  

Sobre os códigos culturais é possível visualizar a materialização da cultura japonesa na 

organização do espaço de Santa Maria através das flores e plantas ornamentais que são 

distribuídas no espaço econômico do município.  

Muitos agricultores santa-marienses tiveram a oportunidade de aprender algumas 

técnicas japonesas para aumentar a qualidade e produtividade das mesmas. A técnica 

mais conhecida dessa etnia é chamada de bonsai. Em Santa Maria, as floriculturas 

comercializam mudas de bonsais, que permitem divulgar a materialização de sua 

cultura. Esses bonsais revendidos no município são de diversos tipos, porém os mais 

comuns de se encontrar são os cactus (FOTO 7). Há também outras mudas, como de 

árvores frutíferas, como limoeiro, laranjeira, figueira dentre outras e diversos tipos de 

pimentas-de-jardim, mas essas já com seu tamanho normal. 

Fotografia 7: Bonsais de Cactus 

 
    Fonte: Trabalho de campo, 2011. 
    Org: NASCIMENTO, Taiane Flores do, 2011. 
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Com relação à fruticultura, é relevante destacar que a colônia japonesa no município 

não visa comercialização, pois esta direciona-se somente para o consumo, ou seja, para 

subsistência. Atualmente as frutas são trazidas de outras cidades e revendidas em Santa 

Maria. 

Sugere-se aos imigrantes e descendentes japoneses que demonstrem suas habilidades 

agrícolas em possíveis cursos ou minicursos, onde possam realizar palestras e também 

ensinar suas técnicas de bonsai e manejo do solo para os agricultores do município e 

também da região, contribuindo assim, para a melhoria das produções locais e também 

para divulgar sua cultura para que a população tenha consciência de sua importante 

participação na organização espacial de Santa Maria. 

Através da pesquisa, pode-se visualizar que, na atualidade a contribuição do imigrante 

japonês na organização espacial de Santa Maria é restrita, limitando-se as floriculturas, 

restaurantes e lojas comerciais. Esta evidência demonstra que este grupo social é uma 

cultura híbrida, ou seja, que se inseriu na cultura local diminuindo a sua expressividade 

enquanto grupo étnico.  

 

Conclusões 

 

Como considerações finais pode-se afirmar que a etnia japonesa na organização espacial 

de Santa Maria é devidamente estruturada na comercialização de flores e 

hortifrutigranjeiros, uma vez que a adaptação é influência da cultura trazida de sua terra 

de origem.  

É importante considerar que a organização espacial refletirá a identidade cultural do 

grupo que a criou (CORRÊA, 2003). Neste sentido, é através do comércio de flores e 

hortifrutigranjeiros, que se podem identificar as “marcas” culturais japonesas na 

unidade territorial em questão, pois a organização espacial reflete de uma maneira 

peculiar a representatividade desse grupo cultural. 

A pesquisa não encontrou materialização que expressassem os códigos culturais mais 

significativos dessa etnia. Sobre isto é possível destacar que no caso específico das 

migrações, o novo ambiente requer do grupo social algumas adaptações, as quais geram 

mudanças de hábito (BRUM NETO, 2007). Os imigrantes ao se fixarem em um espaço 
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não conhecido, ou recriam seus costumes e crenças nele, ou se adaptam aos costumes 

dos outros grupos sociais.  

Percebe-se, desta forma, que essa etnia se adaptou aos costumes locais, pois os códigos 

culturais representativos da mesma, como por exemplo, arquitetura, religião, festas, 

vestimentas, música entre outros são pouco significativos. A sua influência pode ser 

observada na gastronomia (restaurantes) e no comércio através das floriculturas.  
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