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Esta comunicação se refere à pesquisa sobre a situação dos imigrantes japoneses, considerados “súditos do
Eixo”, com a inserção do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Neste contexto pretende-se investigar um episódio em ocorrido no litoral paranaense em que toda comunidade
nipônica foi retirada de suas casas por ordem de evacuação do Departamento de Ordem Política e Social,
executada pelas Delegacias Regionais.
Embora a evacuação de um pequeno grupo de japoneses da orla marítima paranaense seja um tema local, este
episódio precisa ser pensado numa acepção mais global, posto que essas chamadas “relocações”, aconteceram
em vários países sob a alegação de constituíam o “perigo amarelo”, pretende-se, desta maneira, visualizar a
expulsão do litoral paranaense como fenômeno ocorrido simultaneamente em outros locais, tentando perceber
interconexões entre essas ações.
Embora a presença japonesa no Brasil, já tenha sido objeto de uma infinidade de obras contando a saga
nipônica e de trabalhos de cunho sociológico centrados na questão da assimilação e integração desses
imigrantes desde os primórdios da imigração até a consolidação do processo de “brasilização” o que teria
ocorrido após a Segunda Guerra. Pouco se produziu sobre a história política dos japoneses. 
Este trabalho pretende tratar da situação dos japoneses na Segunda Guerra Mundial e sua relação com a polícia
política do Estado Novo, neste contexto político-social é que precisam ser pensadas as ações repressivas aos
nipônicos e tentar estabelecer comparações  com ações semelhantes ocorridas em outros países que possam
contribuir para elucidar o caso da evacuação ocorrida na orla marítima do Paraná.
A pesquisa pretende revisar toda a bibliografia existente sobre a situação do imigrante japonês em questão,
bem como a literatura de época que aborda a preocupação com o “perigo amarelo” e utiliza a documentação
da polícia política do estado Novo disponível nos arquivos públicos, principalmente em Curitiba.
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