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O PARQUE ACARAÍ NO CONTEXTO HISTÓRICO DE 
SÃO FRANCISCO DO SUL

Sandra Paschoal Leite de Camargo Guedes1

Andrea de Oliveira2

Aldair Nascimento Carvalho3

A região onde atualmente se encontra o município de São Francisco 
do Sul tem uma ocupação bastante antiga, cujos vestígios estão presentes 
na paisagem por meio dos inúmeros sambaquis ainda existentes4. Porém a 
fundação da então Freguesia de Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco 
é atribuída aos vicentistas, ou seja, portugueses ou luso-brasileiros provenientes 
da Capitania de São Vicente5, em 1658. Em 1660 a localidade foi transformada 
em vila e somente no século XIX foi elevada à categoria de cidade, pela Lei 
n.º 239, de 15 de abril de 1847, dessa vez ligada à Província de Santa Catarina. 
Foi somente a partir de 31 de dezembro de 1943 que o nome São Francisco 
do Sul foi oficializado para o município (FARIAS, 2001, p. 428).

Apesar de as evidências documentais remontarem a fundação de 
São Francisco do Sul ao século XVII, aconteceu, em 2004, uma grande 
festa em comemoração aos 500 anos da cidade em função da possível 
chegada ao local do navegador francês Binnot Paulmier de Gonneville, 

1 Universidade da Região de Joinville (Univille). E-mail para correspondência: 
sandraplcguedes@gmail.com.
2 Museu Histórico Prefeito José Schmidt, Fundação Cultural de São Francisco do Sul.
3 Fundação Cultural de São Francisco do Sul.
4 O assunto é tratado em capítulo específico neste livro.
5 No atual estado de São Paulo.
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em 1504. A historiografia francisquense6, embora não ignore a hipótese de 
que Gonneville pudesse ter estado em São Francisco do Sul, em nenhum 
momento atribuiu a ele a fundação do povoado, já que nem ele nem qualquer 
dos tripulantes de seu navio L’Espoir permaneceram em terra após o retorno 
à França (GUEDES, 2005). Ao contrário, Gonneville levou um menino 
índio nativo, batizado pelos franceses de Essomericq, para a Europa e, 
ainda que prometesse trazê-lo de volta em “vinte luas”, nunca mais retornou 
(PERRONE-MOISÉS, 1992). 

A extensão territorial do município, até meados do século XIX, 
era muito maior do que a atual, o que pode confundir a interpretação da 
documentação histórica a um pesquisador desatento a essas questões políticas 
e geográficas. Carlos da Costa Pereira (1984) afirma que São Francisco do 
Sul, até o século XIX, quando alguns de seus territórios começaram a se 
emancipar, compreendia a região que ia desde onde hoje é o município de 
Porto Belo até a divisa com o Paraná pela barra de Guaratuba, como mostra 
o mapa dos limites de São Francisco em 1728 (figura 1).  

Figura 1 – Mapa dos limites de São Francisco do Sul em 1728

Fonte: Silva (2006, p. 51) 

6  Ver: Pereira (1984), Cabral (1968), Piazza (1982), Santos (1974) e Boiteux (1911). Especificamente 
sobre a viagem de Gonneville ao Brasil, ver Perrone-Moisés (1992).
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Desde a emancipação de Itajaí em 1859, o território de São Francisco 
foi diminuindo, com várias emancipações ao longo daquele século e 
mais intensamente durante o século XX, chegando à configuração atual 
aproximadamente no fim da década de 1950. Assim, quando os documentos 
que tratam da ocupação histórica se referem a São Francisco, é necessário 
ter outras informações para que se possa afirmar que se trata de espaço 
relativo à ilha e, mais especificamente, onde está nosso objeto de estudo, 
o Parque Acaraí.

A prática de concessão de sesmarias foi utilizada em Portugal e suas 
colônias desde o século XIII. Consistia na doação de porções de terra pela 
Coroa Portuguesa àqueles que as solicitassem e provassem ter condições 
de cultivá-las. No Brasil colonial e imperial, ter meios de cultivar a terra 
significava, sobretudo, possuir escravos. Assim, ao solicitar uma sesmaria o 
requerente, na maioria das vezes, afirmava que necessitava das terras por ter 
família grande e escravos para trabalhar nelas. Esses termos, existentes nas 
cartas de sesmarias, referentes à região de São Francisco e remanescentes 
do século XVII, nos permitem afirmar que a presença negra na região 
remonta a tal época. 

O sistema de distribuição de sesmarias no Brasil vigorou até 1822, 
quando foi abolido pelo imperador D. Pedro I. A partir de então, somente 
aqueles pedidos cujos processos estavam em andamento continuaram a ser 
julgados; alguns ainda foram concedidos até por volta de 1850, quando 
se estabeleceu a Lei de Terras. Durante esse ínterim, o que valeu no país 
foi a posse pura e simples. Somente depois da regulamentação da Lei de 
Terras, em 1856, é que as terras no Brasil passaram a ser vendidas e não 
mais doadas pelo rei, bem como a serem demarcadas e registradas. Essa 
informação é importante para compreendermos uma parte dos problemas 
fundiários pelos quais o país ainda passa, ou seja, a existência de uma grande 
quantidade de pessoas que acabou se apossando de terrenos e vivendo neles 
por gerações seguidas sem nunca ter tido a sua posse legal.

O primeiro registro de pedido de sesmaria para São Francisco de 
que se tem notícias foi o de Antonio Fernandes, em 1642, porém ele 
provavelmente nunca tomou posse da terra, já que não existe outro registro 
que comprove sua presença (PEREIRA, 1984). O jornalista Carlos da Costa 
Pereira (1984, p. 46) afirma que Manuel Lourenço de Andrade recebeu, em 
1658, uma sesmaria cuja dimensão atravessava toda a Ilha de São Francisco 
do Sul, indo de Laranjeiras até a Lagoa de Acaraí, atingindo o “mar grosso”, 
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ou seja, na costa leste da Ilha de São Francisco do Sul, onde atualmente se 
encontra o Parque Acaraí. O autor descreve ainda que Manuel Lourenço de 
Andrade era vizinho de Luis Rodrigues Cavalinho, que, como ele, possuía 
uma sesmaria de iguais dimensões. Essas informações dadas pelo autor 
revelam uma característica bem comum das cartas de sesmarias, ou seja, 
a imprecisão dos locais onde as terras estavam situadas. Os parâmetros 
espaciais eram, na maioria das vezes, locais, como a margem de um rio, a 
encosta de um morro ou, como é o caso desta em evidência, uma lagoa, 
a praia e a propriedade de outra pessoa, sem que, no entanto, os limites 
fossem especificados por nenhum tipo de coordenada geográfica. 

A documentação original das sesmarias de Manuel Lourenço 
de Andrade e de Luis Rodrigues Cavalinho não foi encontrada, mas, 
provavelmente, Carlos da Costa Pereira teve acesso a elas quando escreveu 
seu livro sobre a fundação de São Francisco do Sul em 19317.

Apesar de, a princípio, as sesmarias citadas por Carlos da Costa Pereira 
parecerem muito extensas, a maioria das cartas de sesmarias encontradas 
e analisadas referentes à região da Baía da Babitonga não ultrapassou ou 
sequer chegou a medir uma légua em quadra (OSTROWSKI; GUEDES, 
2007), o que, em metros, equivaleria a aproximadamente 5.000 metros por 
5.000 metros. 

Além das duas sesmarias citadas, que cortavam a ilha de leste a oeste, 
foi possível encontrar outra carta de sesmaria que, com alguma certeza, se 
pode atribuir àquela localidade. Trata-se da carta cedida ao capitão Francisco 
José Pereira Coutinho em 1770. Pereira Coutinho declarou no seu pedido 
que já se achava com a posse de um campo com duas léguas quadradas 
“no Rio a Cary que parte com a sesmaria do defunto Capitão mor João 
Tavares de Miranda no rio de São Francisco Xavier” (CARTA..., 1770). 
Nota-se, com base nesse documento, que o requerente já estava ocupando 
as terras solicitadas e que além dele havia pelo menos mais um morador na 
localidade no século XVIII, o capitão-mor João Tavares de Miranda, que 
deveria estar por aquelas bandas há mais tempo, visto que era falecido no 
momento da solicitação da referida posse. 

Além da ocupação resultante da doação de sesmarias e dessa migração 
interna proveniente de São Vicente, a região também recebeu uma grande 

7  Trata-se da obra Um capítulo da expansão bandeirante e a fundação de São Francisco do Sul.
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quantidade de imigrantes das ilhas dos Açores e da Madeira, em Portugal, 
durante o século XVIII, e mais tarde, no século XIX, de alemães que se 
dirigiram à Colônia Dona Francisca, posteriormente município de Joinville. 
Nas duas ocasiões, os processos imigratórios foram organizados com iniciativa 
governamental com o objetivo de povoar esse território que se encontrava 
por demais vulnerável a invasões estrangeiras (GUEDES, 2000). Embora 
desembarcados na então Vila de Desterro, os açorianos e madeirenses 
espalharam-se pelo litoral de Santa Catarina e muitos se fixaram em terras 
da Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco. A presença 
de açorianos em São Francisco do Sul é comprovada pelos registros de 
nascimento, casamento e óbitos relativos aos séculos XVIII e XIX, ainda 
existentes nos arquivos eclesiásticos da região, no entanto os seus lugares de 
moradia, salvo raras exceções, não podem ser precisados, por não constarem 
da documentação. Atribui-se aos açorianos a tradição pesqueira registrada na 
historiografia e na memória dos francisquenses de longa data. 

Ao viajante francês Auguste de Saint-Hilaire tal característica dos 
francisquenses não passou despercebida. Entre os vários comentários feitos 
sobre São Francisco, o pesquisador francês registrou a estreita ligação de 
sua população com o mar e o fato de que ali não havia

[...] ninguém que não possua uma canoa e ninguém 
que não saiba manejá-la com destreza [...]. O mar é o 
elemento natural dos habitantes da região, todo mundo 
sabe de que lado sopra o vento, a que horas a maré vai 
subir ou descer, e assim como os habitantes dos Campos 
Gerais dizem, quando querem exprimir a abundância 
de alguma coisa, que ela daria para carregar um burro, 
em São Francisco se diz que daria para encher uma 
canoa (SAINT-HILAIRE, 1978, p. 148).

Saint-Hilaire, botânico e naturalista, visitou a Vila de São Francisco 
em 1820, vindo de Curitiba e descendo até o Rio Grande do Sul, passando 
por diversos lugares, e fez uma descrição bastante minuciosa da paisagem 
e das habitações encontradas. A viagem e os caminhos escolhidos para 
suas pesquisas referentes ao Brasil, incluindo a natureza e a população, 
demonstram que, ao longo de suas diversas excursões, foi sempre guiado 
por nativos que o levavam aos diferentes lugares onde o cientista pudesse 
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recolher informações sobre nosso país. A passagem por São Francisco não 
incluiu a região do Acaraí. Para se dirigir de São Francisco a Itapocoroia8, 
o caminho escolhido pelo viajante foi pelo Rio São Francisco (Canal do 
Linguado), com um barco a vela, até a Barra do Araquari, e cujas dificuldades 
de várias horas de viagem foram evidenciadas em uma nota de rodapé em 
que reforça as informações obtidas da Descrição hidrográfica dos portos de Porto 
Belo, Itapocoróia, Rio São Francisco, de Antonio Xavier de Noronha Torrezão:

 
[...] a navegação do Araquari se torna bastante difícil 
porque os canais são muito estreitos e fazem muitas 
voltas. A barra é muito perigosa, e a profundidade de 
uma braça e meia só existe num canal muito estreito, 
à volta do qual o mar se quebra com violência... Em 
conseqüência, o Rio São Francisco não é navegável 
sem a ajuda de um piloto (SAINT-HILAIRE, 1978, 
p. 156).

As dificuldades encontradas durante o trajeto refletem a realidade 
do Brasil na época e também foram bastante comentadas por Saint-Hilaire 
em suas viagens por Santa Catarina, ou seja, ele cita a falta de estradas 
e que as existentes eram péssimas. Assim, apesar de perigosa e difícil, a 
navegação era mais aconselhável do que os caminhos por terra em muitas 
regiões, inclusive a navegação em pauta. 

Depois de horas atravessando o canal, sem ver nenhuma habitação, 
ao chegar à ponta da Barra do Araquari o viajante registrou a presença de 
um destacamento de milicianos encarregados da proteção do local. 

Eram duas horas da madrugada quando chegamos 
ao nosso destino [...]. Os soldados tinham por abrigo 
uma choupana construída, do lado da terra firme, na 
margem esquerda do Rio Piraquê, o último dos cursos 
d’água que se lançam no canal ao norte de sua saída. 
Minha viagem por mar devia terminar ali. Dispensei 
os meus remadores, e os milicianos compartilharam 
comigo a sua casa (SAINT-HILAIRE, 1978, p. 156).

8  Atualmente fica no município de Penha. Na época era apenas uma praia de São Francisco.
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Descreveu as “imediações do posto militar [como tendo um] terreno 
úmido e pantanoso, e coberto exclusivamente de manguezais” (SAINT-
HILAIRE, 1978, p. 156). Não é possível afirmar que 50 anos antes da 
passagem de Saint-Hilaire por aquela localidade o tal posto militar já 
existisse, mas a presença do capitão Francisco José Pereira Coutinho no 
Acaray, em 1770, como citado anteriormente, poderia ser um indício da 
existência de uma guarnição militar na região por longo tempo. Apesar 
de o viajante francês não tecer comentários sobre a condição de vida dos 
milicianos nessa parte do seu relato e dizer que Santa Catarina estava bem 
servida de milicianos (SAINT-HILAIRE, 1978, p. 133), Carlos da Costa 
Pereira (1984) afirma que Saint-Hilaire serviu de porta-voz ao Rei D. João 
VI, a pedido dos francisquenses, para reclamar das péssimas condições em 
que viviam os soldados em São Francisco, referindo-se ao batalhão da Vila 
e ao de Itapocoroia.

Possui (a vila) um Batalhão Miliciano com o título de 
Caçadores n.o 2, a saber: 3 companhias no Termo desta 
vila e 2 no distrito de Itapocoróia, cujos homens pobres 
são lavradores carregados de filhos, e contudo há mais 
de sete anos se acham em atual serviço, fazendo a 
guarnição da vila por destacamentos e já fizeram na 
capital, sem vencerem soldo nem munições (de boca), e 
finalmente com providência de qualidade alguma. Tem 
o Terço de Ordenanças três companhias no Termo e 
uma no distrito de Itapocoróia e quase todo se compõe 
de pessoas incapazes de servir, por moléstia, idade 
avançada e por se ter recrutado nele não só para formar 
aquele Batalhão (de milicianos), como para compor as 
tropas de linha da capital (PEREIRA, 1984, p. 92)9.

Apesar de o viajante não ter passado pelo lado leste da Ilha de São 
Francisco do Sul, onde se encontra o atual Parque Acaraí, observou um 
sítio de pescador onde hoje é Balneário Barra do Sul, região próxima ao 
Acaraí e cujo estilo de vida descrito talvez pudesse ser encontrado na região 
em estudo. O autor descreve o lugar como uma praia “composta de uma 
areia brancacenta e fofa, com um pequeno número de plantas esparsas, mas 

9  Sobre o Exército no Brasil e na região, ver Guedes, Oliveira Neto e Olska (2008).
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apresentando de vez em quando pequenos trechos de relva bastante viçosa. 
Acima da praia há uma mata fechada, à beira da qual vi o sítio” (SAINT-
HILAIRE, 1978, p. 157). Citou que o proprietário do sítio estava “ocupado 
em estender suas redes sobre a areia, para secá-las”, e que lhe disse “que 
havia abundância de peixe naquele lugar”; ainda aquele “homem possuía 
algumas vacas” (p. 157) e produzia leite, mas que não era um leite saboroso.

As pesquisas e descrições que Saint-Hilaire fez para escrever seu 
relato de viagem permitem afirmar que na cidade de São Francisco, no ano 
de sua passagem, existiam 86 famílias, enquanto no restante da ilha havia 
outras 110 (SAINT-HILAIRE, 1978, p. 146), o que indica uma pequena 
quantidade de pessoas morando em toda a ilha. Borba (2013, p. 74) também 
constatou que no século XIX 

[...] o núcleo urbano de São Francisco era muito 
pequeno, e a vila contava com propriedades rurais 
sobretudo nos lugares como Laranjeiras, Monte de 
Trigo, Porto do Rei, Figueira e Miranda – na ilha 
– e Glória, Estaleiro, Frias, Barrancos e Cubatão na 
parte continental. 

A economia da Freguesia de Nossa Senhora da Graça do Rio de São 
Francisco nos séculos XVIII e XIX é apresentada pela historiografia como 
de subsistência. Havia algumas plantações de cana que abasteciam os vários 
engenhos da região para fabricação do açúcar, da cachaça e do melado e 
serrarias que extraíam a madeira para a fabricação de embarcações e de 
pontes. Alguns produtos, como a farinha e a madeira, além de servirem 
para o consumo interno, eram exportados para outras regiões do país, 
principalmente para o Rio de Janeiro (BORBA, 2013, p. 62). Muitas 
vezes a quantidade maior era mandada para fora, a ponto de os moradores 
reclamarem à Câmara, em 1831, da falta de farinha para consumo da 
cidade, já que quase tudo era exportado (ATAS..., 1821-1837). A pesca 
era uma atividade realizada tanto por escravos quanto por homens livres 
que moravam na região (WESSLING; GUEDES, 2007).

Há quem diga que a região onde hoje está o Parque Estadual Acaraí 
“ já foi povoada por mais de cem fazendas de mandioca e cana-de-açúcar” 
(FAUNA, 2008), porém o mais provável é que a versão de que “havia 
mais de 3 dezenas de engenhos de moagem [nas localidades do Casqueiro 
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e da Tapera], a maioria movida à tração humana” (STCP, 2009 apud 
MARQUES, 2013, p. 29), esteja mais próxima da realidade.

Maria Cristina Alves (2003) cita em sua dissertação de mestrado em 
arqueologia um artigo do jornal Gazeta de Joinville, de 1909, que mostra 
o Acaraí como

[...] um dos pitorescos e salubres arrabaldes de nossa 
Ilha, não só pelas amplas e férteis várzeas, como pela 
sua magnífica estrada de rodagem, cheia de arvores 
floríferas e caprichosamente conservada, que deleita e 
encanta aos que lá se dirigem à passeio (GAZETA 
DE JOINVILLE, 1909 apud ALVES, 2003, p. 13).

O autor do texto citado continua seus elogios mostrando o lugar 
como comumente visitado por caçadores e esclarece aos leitores que a época 
apropriada para essa prática esportiva, então bastante apreciada, eram os 
meses de abril a junho e que esses caçadores encontrariam, à beira da 
estrada, uma grande variedade de frutas com as quais poderiam se deliciar. 
Descreve, ainda, o local como produtor de “farinha de mandioca, legumes 
e diversos cereaes” e cujo rio era abundante em peixes e de fácil navegação, 
“à canoa”, para transporte de pessoas e mercadorias. O artigo parece uma 
propaganda turística onde se tenta vender um lugar paradisíaco para passeio. 

Alves (2003) detectou, em sua pesquisa arqueológica na região de 
Figueira e Praia Grande, “92 locais com indícios de ocupação no período 
histórico e 20 sítios arqueológicos do período pré-colonial, em uma faixa 
entre o Morro da Palha e o Oceano” (ALVES, 2003, p. 59). Nesses locais 
a pesquisadora encontrou evidências de moradias familiares cuja cultura 
material estava composta por utensílios de cozinha (como pratos e canecas), 
de costura (botões e colchetes) e brinquedos infantis (bolinhas de gude, por 
exemplo) (ALVES, 2003, p. 60). Pôde perceber, ainda, a predominância de 
uma dieta alimentar ligada ao consumo de peixes e a presença de materiais 
que indicam a produção de farinha (ALVES, 2003, p. 61). A autora também 
recorreu a depoimentos de moradores para confirmar suas hipóteses, como 
o do senhor Antonio Manoel Zuzarte, morador da localidade e nascido em 
1918, que afirmou que naquela localidade eram plantados arroz, feijão, milho 
e cana-de-açúcar e que “nas fornalhas, não só a farinha era produzida, mas 
o melado de cana-de-açúcar para uso doméstico” (ALVES, 2003, p. 61).
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Segundo os indícios levantados por Alves (2003, p. 65), a ocupação 
de um dos sítios históricos localizados por ela na Praia Grande ocorreu, 
provavelmente, entre o fim do século XIX e meados do século XX; talvez seu 
morador tenha sido uma pessoa conhecida por alguns vizinhos como “Chico 
Luiza”. As evidências apontaram para um uso residencial acoplado a uma 
produção de subsistência e de possível troca (ALVES, 2003, p. 66). O senhor 
Ervino Klug, considerado o primeiro ocupante da região e entrevistado 
pela pesquisadora, disse ter chegado ao local em 1963 e desconhece quem 
foram os moradores que o antecederam e que deixaram as pistas materiais 
encontradas pela arqueóloga. 

Além dessa ocupação detalhadamente descrita, Alves (2003) 
identificou outras 46 ocupações somente na região que se estende entre o 
Morro da Palha e a praia, conforme se pode verificar na figura 2.

Figura 2 – Distribuição espacial dos sítios arqueológicos e unidades referenciais 
de ocupação histórica

Fonte: Alves (2003, p. 112)

Entre as ocupações históricas encontradas por Alves (2003) na região 
da Figueira, estavam seis habitações de caráter permanente, uma temporária, 
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três habitações com engenho de farinha, uma com carvoaria, uma carvoaria, 
dois portos fluviais e um caminho pavimentado com pedras. Já na Praia 
Grande a quantidade de habitações foi maior, sendo nove permanentes, 
outras nove com engenho de farinha, uma habitação com caieira, uma 
carvoaria, três fontes de água, uma igreja, um cemitério, um porto fluvial 
e três unidades não identificadas. No Morro da Palha a autora constatou 
apenas três unidades: uma habitação permanente, uma habitação com olaria 
e outra não identificada (ALVES, 2003, p. 70). 

Outro morador da Praia Grande identificado por Alves (2003) e 
cujos vestígios de habitação provavelmente são os encontrados no que a 
pesquisadora nomeou como “Unidade 16” foi José Tavares Brandão, cuja 
fazenda estava à venda em 1893 em anúncio publicado na Gazeta de Joinville 
de 4 de junho daquele ano:

VENDE-SE uma fazenda na Ilha de São Francisco, 
situada no lugar Figueira, medindo 450 braças de 
fundos, terrenos próprios para arroz, mandioca e canna, 
tendo uma casa de tijolos e pedras, e accessorios para 
lavoura de mandioca e canna. Quem pretender dirija-se 
a José Tavares Brandão N’aquella cidade (GAZETA 
DE JOINVILLE, 1893 apud ALVES, 2003, p. 73).

Segundo documentação recolhida por Alves e pelas indicações 
obtidas na pesquisa arqueológica, o moinho existente na propriedade 
de José Tavares Brandão era, provavelmente, movido à tração animal e 
possuía pelo menos um escravo, já que em 24 de novembro de 1880 um 
artigo publicado na Gazeta de Joinville registrava a morte de um deles, 
vítima de “ataque de marimbondos” (GAZETA DE JOINVILLE, 1880 
apud ALVES, 2003, p. 73).

Vicente Vieira Rebelo foi outro proprietário de engenho de grandes 
proporções10 na Praia Grande. Segundo a autora, Vicente Vieira Rebelo, 
que faleceu em 1940 com 80 anos de idade, tinha dois engenhos naquele 
local (ALVES, 2003, p. 73).

10 Entende-se por engenho grande aquele cujo maquinário era movido a bois, o que demandava 
um espaço de manobra maior do que o dos movidos a força humana (ALVES, 2003).
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José Maria Cardoso também foi identificado pelos moradores como 
um grande proprietário de engenho da Praia Grande que possuía escravos 
“e cerca de dez canoas de pesca” (ALVES, 2003, p. 74).

A bióloga Mel Marques, utilizando dados extraídos do Plano de 
Manejo do Parque Estadual Acaraí, afirma em sua dissertação de mestrado 
que na região do parque e seu entorno

[...] havia diversas comunidades, algumas com origem 
no século XVII, sendo elas: Figueira do Acaraí, Praia 
Grande, povoados do Casqueiro e Morretes, Bupeva, 
Porto do Rei, Gamboa e Tapera (STCP, 2009). Dentre 
estas, somente a Tapera e Gamboa ainda existem. 
Essas comunidades são formadas por descendentes de 
luso-brasileiros, africanos e de imigrantes açorianos 
e vêm passando por um processo de transformação 
de comunidades rurais de agricultores e pescadores 
para prestadores de serviços (STCP, 2009 apud 
MARQUES, 2013, p. 27).

A autora diz ainda que a extração de produtos naturais, “como a palha 
para cobertura de telhados, o palmito para alimentação e comercialização e 
outras espécies ornamentais, como orquídeas”, já era realizada por gerações 
anteriores às atuais de moradores daquela região (MARQUES, 2013, 
p. 29). Segundo Marques, a localidade da Tapera ou São José do Acaraí é 
a mais antiga e mais densamente povoada de toda a área do parque, sendo 
a Praia do Ervino e a Praia Grande as de ocupação mais recente. Sobre a 
ocupação da localidade conhecida como Praia do Ervino, o senhor Cirenio 
Madeira afirmou: 

Eu sei que lá, principalmente na região do casqueiro, 
chamavam esse lugar de Morrete. Lá também teve um 
povoado com igreja, escola e tudo. As pessoas iam 
pra lá, aqui pela lagoa. Bem depois é que um homem 
de nome Ervino fez na Praia Grande uma cabana e 
começou a morar lá com a mulher dele e hoje todo 
mundo chama a Praia Grande de Praia do Ervino 
(MADEIRA, 2011).
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Por ser uma região de praias de mar aberto, essa área da costa leste 
da ilha teve uma ocupação bastante tardia em relação às demais localidades 
do município, principalmente pelo difícil acesso caracterizado por caminhos 
precários e pelos areiões e dunas que dificultavam não só a locomoção 
como também o plantio, que geralmente era intercalado à prática da pesca. 
Apenas no centro de São Francisco do Sul e em algumas casas havia luz 
elétrica no início do século XX. Muitas localidades do município só vieram 
a ser beneficiadas com a luz elétrica a partir da década de 1970. O mesmo 
ocorreu com relação a outras necessidades de infraestrutura, como esgoto e 
estradas pavimentadas, o que manteve as comunidades da Tapera e Acaraí, 
entre outras, bastante isoladas e sem atrativo para a exploração turística até 
pouco tempo atrás.

Segundo depoimentos, para essa região foi atraída uma população 
pobre, incluindo muitos negros, descendentes de escravos e que praticamente 
pescavam para seu próprio consumo. O senhor Leite, como é conhecido 
o senhor Henrique Zacarias do Nascimento (NASCIMENTO, 2008), 
afirmou que ele e sua família, provenientes da Figueira11, foram os primeiros 
negros a ocupar a localidade da Tapera quando ele ainda era criança, por 
volta de 1940-50. Conforme seu depoimento, quando sua família chegou, 
não havia negros no local, apenas brancos. A população negra da localidade, 
no olhar do entrevistado, cresceu a partir da família dele, tornando-se 
atualmente preponderante. Disse que, quando foram para a Tapera, os 
moradores plantavam, pescavam e trabalhavam em engenhos de farinha; 
na época, segundo o senhor Leite, havia três. Havia também uma escola, 
para onde ele e seus irmãos se dirigiam, a pé, para estudar quando moravam 
na Figueira (NASCIMENTO, 2008). A escola que o senhor Leite citou 
em sua entrevista era, provavelmente, a Escola Municipal Capitão Zeferino 
Evora Rosa, que já existia em 1939 e possuía apenas o ensino primário 
(S. TIAGO, 1941, p. 71-72). S. Tiago relata que na Praia Grande, na mesma 
época, existia a Escola Municipal Clara Almeida Santiago, também com 
apenas o ensino primário12.

11  De acordo com Alves, a comunidade da Figueira não existe mais e ficava ao sul da Tapera, 
próximo da Gamboa e do Morro da Palha. No local, atualmente, há uma comunidade 
guarani (ALVES, 2003, p. 23).
12  O ensino primário correspondia ao que hoje é o ensino fundamental – séries iniciais.
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Alejandro Labale corrobora as afirmações do senhor Leite ao 
assegurar que em São Francisco do Sul “a incorporação da terra ao sistema 
cartorial foi realizada de forma seletiva, restando aos afro-descendentes a 
ocupação de espaços marginais ao sistema de propriedade, ao mesmo tempo 
residuais e intersticiais” (LABALE, 1996 apud S. THIAGO, 2004, p. 80). 
As localidades de Figueira, Ribeira, Linguado e Tapera foram identificadas 
pelo autor como de ocupação afrodescendente, também chamadas por Ilka 
B. Leite como “territórios negros” (LEITE, 1996 apud S. THIAGO, 
2004, p. 80). Nesses locais, formados de modo geral por grupos familiares, 
como pode ser exemplificado com base na realidade apontada pelo senhor 
Leite, “a pertença ao território cria laços parentais formais e informais” que 
fortalecem as formas de resistência e evidenciam relações sociais conflituosas 
entre negros e não negros (LABALE, 1996 apud S. THIAGO, 2004, p. 80).

Segundo o depoimento de outro morador da Tapera, senhor Cirenio 
Antônio Madeira, dono de um pequeno engenho e produtor de farinha, a 
ocupação daquela localidade começou há 200 anos:

Faz mais ou menos 200 anos, vieram pelo caminho de 
Estivado que ia pro Morro Grande, ou Corre Água, 
usavam esses dois nomes. Primeiro vieram a pé, depois 
de cavalo e canga pra levá a produção daqui pra lá. 
As primeira família [sic] foram: Marcelo, Antônio 
Felício, Sabino Balaio, Ricardo Maciel, que era dono 
da primeira casa quando saía. A família do José Inacio 
Cordeiro, família Rezende e família Ribeiro, esses 
foram os primeiro morador [sic] que começaram a 
chegar, não passava de 20 casas (MADEIRA, 2011).

As migrações internas na Ilha de São Francisco do Sul são recorrentes 
em diferentes entrevistas com moradores das regiões de Acaraí, Tapera 
e Ervino, os quais afirmam que moravam em diferentes localidades, 
como Ponta da Cruz, Figueira ou Porto do Rei, e que em determinado 
momento de suas vidas foram morar ali. As justificativas estão centradas 
na necessidade de buscar terras próprias para moradia e melhores condições 
de sobrevivência, tendo em vista o término de muitas atividades das quais 
sobreviviam anteriormente e que não mais eram suficientes para seu sustento 
e o de suas famílias. Como evidenciado neste texto, a falta de documentação 
escrita sobre essas movimentações humanas internas pode ser suprida tanto 
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pela História Oral quanto pela Arqueologia Histórica, que produzem novas 
informações sobre essas comunidades.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, que tem o controle do 
número de famílias residentes em cada localidade, em 2013 havia 452 
moradores na Praia do Ervino, 108 na Praia Grande e 280 na Tapera 
(MARQUES, 2013, p. 36). Mel Marques entrevistou um percentual 
expressivo de habitantes das três localidades citadas e, entre outras 
informações, foi constatado que somente na Tapera havia pessoas que 
tinham a pesca como atividade de renda e que grande parte dos moradores 
das três localidades é de aposentados. Na Tapera também existia um número 
significativo de pessoas que nasceram ali, ou seja, 51%, enquanto na Praia 
do Ervino apenas um habitante era original do local (MARQUES, 
2013, p. 38-39). Nos balneários 62% dos que não nasceram ali provinham 
de outras cidades de Santa Catarina ou de outros estados, mostrando uma 
migração atraída pela beleza natural da localidade (MARQUES, 2013, p. 83).

Diversas práticas tradicionais ainda podem ser encontradas na 
população que vive na área do parque. Em 2009 o senhor Cirenio Antonio 
Madeira informou que, de dezenas de engenhos que existiam na Tapera, 
só haviam sobrado dois: o dele e o de José Ildefonso de Souza. O engenho 
do senhor Cirenio, herdado de seu pai e onde começou a trabalhar desde 
1957, aproximadamente, produzia farinha, cuscuz, tapioca, beiju e saia de 
negra, entre outras iguarias. Lembrou que antigamente as cestas, as peneiras 
e outros utensílios utilizados no engenho eram fabricados pelos moradores 
vizinhos, mas que já não havia mais quem produzisse aqueles tipos de 
materiais, os quais, quando estragam, são comprados nas lojas da cidade. 

Percebe-se, portanto, que a região onde se encontra o Parque Acaraí 
está inserida em um contexto histórico cuja principal característica é a 
pequena propriedade rural, com produção principalmente da farinha de 
mandioca, onde a presença dos engenhos podia ser verificada até pouco 
tempo atrás. Tais peculiaridades, aliadas à geografia local, não permitiram 
uma ocupação intensiva da região, e isso, de certa forma, contribuiu para que 
ali se estabelecessem pessoas que não encontravam condição de sobrevivência 
em outros lugares da ilha, muitas delas negras.
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