Bocaina do Sul
Santa Catarina - SC
Hstórico:
Os primeiros habitantes da localidade de Bocaina do Sul foram índios Tupi Guaranis,
popularmente conhecidos como “Carijós” e o grupo “Jê” , ou seja, os “Kaigang” e “Xokleng”.
Sua denominação genérica era Bugres. Uma parte deles era pacifica e convivia em razoável
harmonia com a população da região. Segundo contam os cidadãos José Roberto da Silva e
Augusto Assink, quando os índios caçavam deixavam uma parte para os amigos, ficando no
riacho denominado Rio Bonito. O mesmo acontecia com Silva e Assink, que deixavam também
boa parte da caça aos índios. Mas a situação se inverteu com a chegada de Martinho Bugreiro
para exterminar os índios.
O principal fato histórico deveu-se à chegada de Martinho Bugreiro na região, como sua
intenção era o extermínio dos índios ele acabou atrapalhando uma convivência que era pacífica
gerando uma revolta por parte dos índios, que, por sua vez, no início do século, obtiveram sua
vingança cometendo o massacre das famílias Miranda e Souza, os quais, teriam sido os primeiros
moradores “brancos” da região de Bocaina do Sul. Os corpos das famílias massacradas
permanecem até hoje sepultados no cemitério da referida cidade.
Gentílico: bocainense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Rio Bonito, pela lei municipal nº 412, de 06-071917, subordinado ao município de Lajes.
No quadro de apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, o distrito de Rio Bonito
figura no município de Lajes.
Pela lei estadual nº 1646, de 03-10-1929, o distrito de Rio Bonito passou a denominar-se
Bocaina.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito já denominado Bocaina
figura no município de Lajes.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Bocaina passou a
denominar-se Bocaina do Sul.
Em divisão territorial datada 1-VII-1960, o distrito de Bocaina do Sul figura no município
de Laje.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 17-I- 1991.
Elevado à categoria de município com a denominação de Bocaina do Sul, pela lei estadual
nº 9652, de 16-07-1994, desmembrado de Lajes. Sede no antigo distrito de Bocaina do Sul.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constiuído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

Alterações toponímicas distritais
Rio Bonito para Bocaina alterado, pela lei estadual nº 1646, de 03-10-1929.
Bocaina para Bocaina do Sul alterado, pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943.

