Guarulhos
São Paulo - SP
Histórico
Dentre as diversas versões sobre a fundação de Guarulhos, a mais aceita pelos historiadores
locais, é a que se refere ao tempo da fundação de São Paulo, quando o setor norte era povoado por
duas tribos da nação tupi: uma, a dos Guarulhos, da família guaianases, que dominavam a margem
direita do Tietê; a do Uraraí, ocupando a margem oposta, desde os bairros da Penha e São Miguel,
na Capital.
E, em 1560, pela necessidade de defesa e para favorecer a catequese, os jesuítas
concentraram as duas tribos, formando as Aldeias dos Guarulhos e a de São Miguel, cada qual à sua
margem.
A tribo guaianases era de baixa estatura e barrigudos, daí terem recebido o nome de guaruspor se assemelharem aos peixinhos de água doce, chamados guaru-guarus, mais conhecidos por
barrigudinhos, derivando a transformação pelo colonizador, para Guarulhos.
Em Guarulhos, que era uma das doze aldeias de apoio à defesa de São Paulo de Piratininga,
foi iniciada, pelo Padre Jesuíta João Álvares, a construção da capela sob a égide de Nossa Senhora
da Conceição.
Esse grupamento foi o que mais prosperou, sobretudo a partir das notícias de descobrimento
de ouro naquelas paragens, em 1590 aproximadamente, atraindo muita gente, propiciando a
formação do povoado à margem da Aldeia dos Guarulhos.
Por vezes chamada Conceição dos Guarulhos, outras, simplesmente Guarulhos, foi elevada a
Paróquia, com o nome de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. Em 1675, passou a figurar
como Distrito de São Paulo e, mais tarde, ganhou foros de Freguesia.
Como núcleo irradiador das primeiras estradas que demandavam ao sertão bruto, tornou-se
berço dos bandeirantes e centro de abastecimento de suas provisões.
Diversos sítios foram implantados cujas cultura de trigo e fabrico de açucar, deram destaque
ecônomico a povoação que, em 1880, foi elevada à categoria de Município, com o nome de
Conceição dos Guarulhos (reduzido para Guarulhos somente em 1906).
Seu grande desenvolvimento iniciou-se por volta de 1950, quando a escassez e custo dos
imóveis em São Paulo impulsionaram a busca de alternativas de localização industrial. Com a
abertura da rodovia Presidente Dutra, em 1954, tornou-se mais vantajosa ainda a ocupação desse
vazio, afetando toda a estrutura urbana do Município.
Tratava-se da expansão industrial paulista que alterou as características de Guarulhos, de
hortifrutigranjeiro para industrial.
Com a expansão das indústrias foram atraídos grandes contingentes de mão-de-obra, cuja
população fixou-se na área urbana, num processo de contínuos loteamentos. Nessas condições a
população cresceu de 35 mil em 1950, para 101 mil em 1960, 237 mil em 1970 a 532.726 em 1980,
os quais dedicam-se em sua maior parte, às atividades industriais de Guarulhos (cerca de 2000
estabelecimentos) e São Paulo.
Gentílico: guarulhense
Formação administrativa
Freguesia criada com a denominação de Conceição de Guarulhos, em 1600, no município de
São Paulo.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Conceição de Guarulhos pela lei
provincial nº 34, de 24-03-1880, desmembrado do município de São Paulo. Sede na antiga
povoação de Conceição de Guarulhos. Constituído do distrito sede. Instalado em 24-01-1881.
Pela lei estadual nº 1021, de 06-11-1906, o distrito de Conceição de Guarulhos tomou a
denominação de simplesmente de Guarulhos.

Elevado à condição de cidade com a denominação de Guarulhos (ex-Conceição de
Guarulhos), pela lei estadual nº 1038, de 19-12-1906.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito
sede.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município permanece
constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 3198, de 23-12-1981, é criado o distrito de Jardim Presidente Dutra e
anexado ao município de Guarulhos.
Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído de 2 distritos: Guarulhos e
Jardim Presidente Dutra.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

