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Banido pela historiogra-
fia de vertente marxista que 
tomou conta da academia, o 
professor, militar, historiador, 
escritor e político Alfredo Ellis 
Júnior foi um dos grandes lu-
minares da historiografia e da 
literatura voltadas para a for-
mação e identidade paulistas.

Nascido em São Carlos, 
em 1896, Ellis Júnior formou-
-se em Direito no Largo São 
Francisco. Dedicado à memó-
ria de sua terra bandeirante, 
o escritor destacou-se tanto 
com obras voltadas à história 
— com ênfase na São Paulo 
colonial e no bandeirismo — 
como romances históricos do 
mesmo tema, com destaque 
para “Amador Bueno – O Rei 
de São Paulo”, no qual narra 
o episódio da Aclamação de 
Amador Bueno (1641), quan-
do a Capitania de São Paulo 
esboçou a primeira tentativa 
de livrar-se do jugo português.

À época do lançamento da 
obra (1937), Ellis Júnior envol-
veu-se em uma polêmica com 
Aureliano Leite, intelectual e 
político e também autor de um 
romance histórico envolvendo 
o tema da Aclamação. Leite, na 
introdução de seu “Amador” 
(1938), incluiu uma pequena 
nota criticando o livro de Ellis 
Jr. Os autores tinham visão 
opostas e irreconciliáveis do 
episódio histórico.

Ellis Jr. ainda lutou na Re-
volução Constitucionalista de 
1932 e escreveu algumas mo-
nografias de cunho político-fi-
losófico como “Confederação 
ou Separação” (também da 
década de 1930) e “A lenda da 
Lealdade de Amador Bueno e 
a Evolução da Psicologia Pla-

naltina” (de 1944, com nova 
edição de 1967), que trata do 
tema da aclamação de um 
ponto de vista histórico.

Ao contrário do enfoque 
histórico hoje vigente, Ellis 
Jr. buscava na história de sua 
terra motivações para o pre-
sente e também a construção 
de uma identidade paulista 
calcada no bandeirismo; ou 
seja, a história escrita por Ellis 
Jr. procurava explicações com 
base no fator humano inerente 
às nossas ações, uma história 
de personagens, e não apenas 
amorfa, de massas; uma his-
tória que trazia os medalhões 
sim e os elevava a heróis, a 
exemplos, e não uma história 
burocrática, formatada em Ti-
mes New Roman 12, espaça-
mento 1,5. Tanto era esse seu 
intuito, que ele nos presenteou 
com cerca de uma dezena de 
romances históricos, recons-
truções feitas com muita pes-
quisa e linguagem condizente.

Alfredo Ellis Júnior mor-
reu em 1974, na Capital do 
Estado, após uma gloriosa 
carreira, tendo ainda sido pro-
fessor de História da Civiliza-
ção Brasileira na Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras 
da USP, membro do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasi-
leiro, de seu congênere pau-
lista, do Instituto de Estudos 
Genealógicos e da Academia 
Paulista de Letras. Um vulto 
que cantou e engrandeceu a 
nossa terra paulista.
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CRONOLOGIA  1917
FORMAÇÃO
Formou-se bacharel em Direito 
pela Faculdade do Largo São 
Francisco. Nos próximos anos, será 
deputado estadual pelo Partido 
Republicano Paulista (PRP).

 1896
NASCIMENTO
Nasce em São Carlos; seu pai é 
cafeicultor no município.

 1932
REVOLUÇÃO
Luta na Revolução 
Constitucionalista.

 1939
INTELECTUAL
Torna-se catedrático de História da 
Civilização Brasileira na USP, cargo 
que exercerá até 1952, e que será 
ocupado posteriormente por Sérgio 
Buarque de Holanda.

 1974
MORTE
Morre na Capital do Estado; por 
ser considerado conservador, 
seu nome pouco foi lembrado 
quando dos 50 e 60 anos da 
USP (1982 e 1992).

DIVULGAÇÃO

O PENSAMENTO 
ESQUECIDO
Com uma vida dedicada à história paulista, Alfredo Ellis 
Júnior legou-nos importantes obras e um ideário próprio

Retrato presumido de 
Amador Bueno da Ribeira 

por Belmonte; a Aclamação 
foi um dos temas de Ellis Jr.


