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RESUMO

Esta dissertação investiga a trajetória de Alfredo Ellis Júnior, no período entre 1922 e
1952, que corresponde à sua atuação na imprensa, na política partidária e na Cadeira de
História da Civilização Brasileira da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo (FFCL/USP). Os pressupostos teóricos estão embasados nos
conceitos de J.F. Sirinelli e C. Charle, especificamente as categorias intelectual e
trajetória, que visam compreender quem foi Ellis Júnior e de que forma seu itinerário
definiu a constituição do ser intelectual. O estudo busca compreender de que maneira as
esferas de atuação de Ellis Júnior definiram a seu percurso intelectual. Para tanto, a partir
da análise das fontes selecionadas, a saber: as obras de sua autoria, Raça de Gigantes,
Bandeirismo paulista e o recuo do meridiano, Confederação ou Separação e A Nossa
Guerra, além de trabalhos de alguns dos seus discentes da FFCL/USP e documentos
relativos à sua atuação no legislativo e na imprensa, observa-se que Ellis Júnior foi o
representante de uma historiografia metódica francesa e de uma sociedade tradicional que
estavam em decadência, assim como foi porta-voz de um pensamento eugenista,
característico de uma elite social quatrocentenária e herdeira do bandeirismo paulista.

Palavras-chave: Alfredo Ellis Júnior; intelectuais; trajetória; Cadeira de História da
Civilização Brasileira

ABSTRACT

This dissertation investigates the trajectory of Alfredo Ellis Júnior, between 1922 and
1952, which corresponds to his work in the press, party politics and on the Subject of
History of Brazilian Civilization at the College of Philosophy, Sciences and Literature of
the University of São Paulo (FFCL / USP). The theoretical assumptions are based on the
concepts of J.F. Sirinelli and C. Charle, specifically in the intellectual sphere and his
trajectory, which aim to understand who Ellis Júnior was and how his itinerary defined
the constitution of the intellectual being. The study intends to understand how Ellis
Junior's spheres of action defined his intellectual path. Therefore, based on the analysis
of the selected sources, for instance: the works of his authorship, Raça de Gigantes,

Bandeirismo paulista e o recuo do meridiano, Confederação ou Separação e A Nossa
Guerra, besides the works of some of his students of FFCL / USP and documents related
to his work in the legislature and in the press, it is observed that Ellis Júnior was the
representative of a methodical French historiography and a traditional society that were
in decadence, just as it was spokesman of an eugenicist thought, characteristic of a
fourcentenary social elite and heiress of the paulista bandeirismo.

Keywords: Alfredo Ellis Júnior; intellectuals; trajectory; Subject of History of Brazilian
Civilization
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Introdução

Meu contato inicial com a História da Educação ocorreu no segundo semestre de 2007,
quando me tornei monitora do grupo Liame - Laboratório de Informação, Arquivo e Memória
da Educação - , coordenado pela Prof.a Dr.a Maria Apparecida Franco Pereira, durante minha
graduação em História. Esse período, apesar de curto, foi de riquíssimo aprendizado.
A conclusão da licenciatura em 2010 reavivou meu interesse pela prática docente, porém
a vontade de realizar uma pós-graduação nessa área só surgiu anos mais tarde. Em 2014,
procurando compreender melhor minhas práticas pedagógicas e as vivências dentro da escola
iniciei, como aluna ouvinte, a disciplina “Espaços e tempos da escola moderna: a educação
comparada, perspectivas e políticas”, ministrada pela Prof.a Dr.a Vivian Batista da Silva, na
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP). Infelizmente, a disciplina não
foi concluída devido à greve geral deflagrada no final de maio e que se prolongou até meados
de agosto daquele ano.
Com a permanência da greve na Universidade de São Paulo (USP), procurei por
disciplinas e cursos em outras instituições. Decidi por realizar o curso de extensão “Produção
de Texto Acadêmico”, na Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (COGEAE/PUC-SP). À época, incentivada
pela professora Marcela Machado, doutoranda da PUC-SP, me inscrevi no processo seletivo de
mestrado do Programa Educação: História, Política, Sociedade (EHPS).
O ingresso no EHPS ocorreu em 2015. No período, o meu objeto de estudo estava
relacionado às práticas pedagógicas, porém a escolha não convencional das disciplinas do
primeiro semestre do curso, como a de Leitores e Leituras da Educação Brasileira, ministrada
pelo prof. Dr. Mauro Castilho Gonçalves, possibilitou-me examinar interpretações sobre a
educação brasileira no período final do século XIX até as décadas de 1960 e 1970, a partir das
propostas de organização educacional idealizadas pelos autores selecionados na bibliografia,
que incluía Rui Barbosa, Florestan Fernandes, Vicente Licínio Cardoso, José Veríssimo, entre
outros. As leituras e discussões em aula foram fundamentais para o ressurgimento de uma
inquietação que já existia há algum tempo, relativa às influências estrangeiras, principalmente
às europeias, na formação cultural, educacional e historiográfica do país.
A essa inquietação somou-se a leitura do prefácio da obra Raízes do Brasil, de autoria
de Sérgio Buarque de Holanda. O prefácio em questão ressalta que aquele livro, juntamente
com Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre e Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio
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Prado Júnior, são de fundamental importância pois os autores “traziam a denúncia do
preconceito de raça, a valorização do elemento cor, a crítica dos fundamentos “patriarcais” e
agrários, o discernimento das condições econômicas, a desmistificação da retórica liberal”
(HOLANDA, 1995, p.11), dessa forma, os autores contribuem para uma nova historiografia,
antagônica a metodologia positivista.
A pretensão, naquele momento, era analisar a influência historiográfica desses três
grandes autores na educação, a partir da análise do ementário de disciplinas específicas nas
principais instituições de ensino superior de São Paulo e, talvez, do Rio de Janeiro. Porém, ao
buscar fontes iniciais, foi possível constatar que pouquíssimas universidades as mantinham.
A busca por mais informações me direcionava sempre ao professor Sérgio Buarque de
Holanda, que lecionou a cadeira de História da Civilização Brasileira (HCB) da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), atual Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(FFLCH) da USP. E durante este aprofundamento encontrei fontes do professor Alfredo Ellis
Júnior, que produziu uma extensa e rica historiografia sobre São Paulo e foi o antecessor, na
cadeira de HCB de Buarque de Holanda e que permaneceu nesta por catorze anos sendo,
inclusive, diretor da FFCL por um período. Por sugestão do orientador, redirecionei o estudo
para essa personalidade que, com o avançar do estudo, pude notar o quanto havia sido
vilipendiado pela historiografia. Dessa forma, me inseri na linha de pesquisa Educação
brasileira: produção, circulação e apropriação cultural, sob a orientação do Prof. Dr. Mauro
Castilho Gonçalves e, concomitantemente, me tornei membro do Grupo de Pesquisa História
das Instituições e dos intelectuais da Educação Brasileira.
À vista disso, e a partir de uma preliminar revisão da bibliografia, o tema e o objeto da
pesquisa centrou-se na cadeira de História da Civilização Brasileira da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, no período de 1938 a 1958, data da
permanência do professor Alfredo Ellis Júnior e da transição para o docente Sérgio Buarque de
Holanda. Porém, a qualificação me redirecionou para o estudo da trajetória do intelectual
Alfredo Ellis Júnior nas três esferas que circulou, a imprensa, o partido político e a universidade.
Com esta temática, um questionamento vem à tona: de que forma a permanência nestes meios
inferiram em sua trajetória intelectual?
O estudo da literatura consultada possibilitou destacar autores e suas respectivas obras
que contribuem na compreensão do contexto histórico e político que permeou a trajetória do
intelectual, sua passagem pelo Correio Paulistano, seu ingresso no Partido Republicano
Paulista, sua vida política, além de sua luta pela autonomia política de São Paulo, no decorrer
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do governo varguista e, por fim, sua entrada na Universidade de São Paulo. A formação de seu
pensamento, a influência que recebeu dos espaços e das redes que frequentava e, como isso
interferiu na memória historiográfica da cadeira de História da Civilização Brasileira. Desta
forma, a revisão da literatura está organizada em três eixos temáticos: A trajetória formativa do
intelectual, dentro de sua época; a trajetória intelectual e a consolidação de seu pensamento
eugenista e tradicional, além da consagração de Ellis Júnior no meio uspiano e seu
direcionamento historiográfico perante seus alunos.
Com o intuito de compreender a trajetória formativa de Alfredo Ellis Júnior e o contexto
histórico-político em que se situava, me aproprio da obra Alfredo Ellis Júnior (1896-1974) de
Myriam Ellis (1996), o prefácio do livro A economia paulista no século XVIII: o ciclo muar o

ciclo do açúcar, escrito em coautoria com Ellis Jr. (1979). Essas obras são fundamentais, pois
trazem trechos da autobiografia do intelectual, chamada Roteiro de minha vida, que não foi
publicada. Também faço uso da obra Um parlamentar paulista na República (1949), uma
biografia do senador Alfredo Ellis, escrita pelo seu filho. As três obras são de grande
importância na compreensão do itinerário de Alfredo Ellis Júnior.
A obra de Myriam Ellis (1996) é composta por uma coletânea de duas palestras e uma
conferência elaborada por ela em comemoração ao centenário de nascimento do intelectual. A
primeira palestra é dividida em três momentos: tem a fase inicial, caracterizada pelos primeiros
livros de embasamento científico; O bandeirismo paulista e o recuo do meridiano, Raça de

gigantes e Populações paulistas. O segundo momento, que a autora delimita entre 1930 e 1937,
foi marcado pela definição na diretriz de seu pensamento político, sua participação na
Revolução Constitucionalista de 1932, os trabalhos como professor de Ensino Médio e da
Faculdade Paulista de Letras e Filosofia, os compêndios de Geografia e História da Civilização
elaborados de acordo com os programas do Curso Ginasial e os exames de ingresso à Faculdade
de Direito de São Paulo, além de sua incursão na literatura com a publicação de alguns
romances. O último momento compreende seu período como catedrático de História da
Civilização Brasileira na FFCL/USP. Na segunda conferência, a autora descreve a biografia do
progenitor, sua vida estudantil, a formação em Direito, a Fazenda Santa Eudóxia, o ofício de
historiador, sua permanência no Legislativo em São Paulo e sua participação em movimentos
desencadeados a 9 de julho. Por fim, a última palestra relata a vivência deste personagem na
luta armada durante a Revolução de 1932 em Cunha, onde se feriu.
A autora apresenta um relato memorialístico de Alfredo Ellis Júnior, dando ênfase ao
período entre 1896, ano de seu nascimento, a 1937, ano que antecede sua entrada na USP. O
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destaque desse período, de acordo com a autora, ocorre por se caracterizar como a formação do
cidadão, do político, do militar, do historiador e do advogado. Apesar do seu período mais
profícuo ser o de 1938 a 1974, quando foi catedrático da USP e publicou a maior parte de suas
obras, a autora silencia esta fase devido ao não reconhecimento da instituição na participação
de Ellis Júnior na fundação da moderna pesquisa histórica nos anos de 1930 e o esquecimento
deste personagem na comemoração dos 50 e 60 anos da Universidade.
O prefácio da obra, A economia paulista no século XVIII: o ciclo muar o ciclo do açúcar,
de Ellis Jr. (1979), consiste em uma biografia escrita por sua filha, Myriam Ellis. Já a biografia
do pai de Ellis Júnior, o senador Alfredo Ellis, é um rico relato que perpassa a história de sua
família e, consequentemente, a sua própria.
Para a compreensão do contexto histórico-político, mas sem me desviar da trajetória do
intelectual, destaco a obra de Antônio Celso Ferreira, A epopeia bandeirante: letrados,

instituições, invenção histórica (1870-1940) (2002). O autor analisa diversos letrados do
período, se preocupando em mostrar o intelectual em seu meio social e político. Dessa forma,
percebemos Ellis Júnior como deputado, professor e literato, sem deixar de evidenciar seu
posicionamento e suas influências pessoais e historiográficas, o autor o coloca dentro de um
projeto cultural que buscava reviver as glórias de São Paulo, característico de sociedade
tradicionalista e rural.
O entendimento da expansão e as transformações das organizações políticas de São
Paulo, rompendo com um núcleo de dirigentes composto pela oligarquia local esclarecido por
Miceli em Intelectuais à brasileira (2001) foi essencial para compreender o contexto da época
e o posicionamento de Ellis Júnior, pois de acordo com o autor:

Desse prisma, três momentos decisivos dariam as chaves para a compreensão
dos rumos que tomaram os grupos dirigentes estaduais perante situações de
crise, ora tendendo a segmentação de suas forças, ora dispostos à conciliação
de seus interesses: a fundação de um partido de “oposição” em 1926, a derrota
da oligarquia regional em 1930 e o revide insurrecional ao governo provisório
de Vargas em 1932 (2001, p.89).

Dentro desta perspectiva, ainda se insere o projeto de comunhão paulista, em que o
“grupo do Estado”, inserido no contexto político, busca a criação de uma instituição de nível
superior no estado. Para este fim, me aproprio de duas autoras: Irene Cardoso (1982) e sua obra

A Universidade da Comunhão Paulista e de Dóris Sathler S. Larizzatti (1999) e sua dissertação
A luz dos olhos de um povo: os projetos de educação do jornal O Estado de S. Paulo (1920
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1934). As duas autoras abordam a participação do jornal, desde a sua fundação, na educação
pública brasileira e, posteriormente no estabelecimento da Universidade de São Paulo. Porém,
as duas pesquisas se particularizam quando Cardoso versa sobre as relações que vinculam as
agremiações políticas, às tendências ideológicas e instituições culturais e Larizzatti (1999) com
um foco maior nas campanhas educacionais que perpassaram O Estado de S. Paulo.
O segundo eixo temático corresponde à formação e consolidação de Ellis Júnior como
intelectual na imprensa e política, evidenciando seu pensamento eugenista e tradicionalista.
Com este intuito, me aproprio dos autores Astor Antônio Diehl e Manoel Luis Salgado
Guimarães para compreender a gênese de seu pensamento e historiografia.
Diehl, em sua obra A cultura historiográfica brasileira: do IHGB aos anos 1930 (1998),
demonstra a busca pela construção da identidade nacional, no período imperial, com a criação
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838 e a influência que este recebeu, em sua
historiografia, da escola metódica. Já Guimarães (1988), em seu artigo Nação e civilização nos

trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma História Nacional,
traça um perfil semelhante evidenciando as diretrizes que permearam a nova identidade
nacional.
Outro aspecto abordado neste eixo foi a compreensão do conceito de tradicionalismo
versus modernismo e para tal, me pauto nos textos de José Murilo de Carvalho Brasil 1870

1914: a força da tradição (1998), A formação das almas: o imaginário da República do Brasil
(2012), e na obra de Anthony Giddens, As consequências da modernidade. Os textos de
Carvalho demonstram a busca pela transição de um país agrário para um moderno, porém sem
que a sociedade rural, patriarcal e hierárquica perca seus valores e sua hegemonia. Já Giddens
explica a importância da tradição e da perpetuação dos símbolos tradicionais nas gerações
futuras, independentemente se estas efetuaram uma modernização ou não.
O terceiro e último eixo refere-se à consagração de Ellis Júnior como intelectual e seu
ingresso na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e a
transição historiográfica brasileira que ocorreu nessa esfera, da escola metódica francesa para
a escola de Annales dos docentes da Missão Universitária Francesa. Dessa forma eu retomo as
obras de Cardoso (1982) e me aproprio também de Amélia Império Hamburger et al (1996),
que realiza em seu livro, A ciência nas relações Brasil-França (1850-1950), uma investigação
a respeito das circunstâncias políticas e intelectuais da criação da Universidade de São Paulo, a
busca por um corpo docente essencialmente francês, por serem considerados a referência da
modernidade cultural e política para fundadores, a participação de diversos intelectuais na
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formação da instituição e esta, vista a partir dos olhares dos discentes. Hamburger et al (1996)
procura delinear a influência francesa na formação e consolidação das universidades brasileiras,
principalmente a USP, com um projeto educativo moderno, à imagem dos países europeus.
Dessa forma, sua obra se mantém como um contraponto às de Cardoso (1982), Larizatti (1999)
e Antunha (1974).
A obra de Hamburger et al (1996) também é utilizada no que concerne à compreensão
do que foi a Missão Universitária Francesa na USP, me amoldo em Fernanda P. Massi (1991)
e sua dissertação Estrangeiros no Brasil: a missão francesa na Universidade de São Paulo, e
em Diogo da Silva Roiz e Jonas Rafael dos Santos (2012), na obra As transferências culturais

na historiografia brasileira. A dissertação de Massi (1991) aborda a influência do Brasil nos
intelectuais estrangeiros que aqui vieram com o objetivo de lecionar na recém-criada
Universidade de São Paulo, já Roiz e Santos (2012) têm como foco compreender, no Brasil, as
leituras, análises e a adequação que foram feitas, alicerçadas pelo movimento dos Annales, que
se originou em 1929 na França e foi inserido no Brasil a partir da Missão Francesa na década
de 1930, principalmente com a contratação de franceses para lecionar na recém-criada
Universidade de São Paulo. Os autores versam sobre a Escola de Annales e a historiografia
brasileira, e como os historiadores franceses influíram na formação dos historiadores
brasileiros.
Para a análise da literatura, pauto o referencial teórico em Sérgio Miceli (2001),

Intelectuais à brasileira, pois além do autor possuir uma larga contribuição no exame da
institucionalização do ensino superior no Brasil, foi ele quem introduziu no país os estudos de
Pierre Bourdieu, e foi o pioneiro ao adotar a metodologia de seu mestre na observação das
distintas posições ocupadas pela intelectualidade no interior do campo científico, assim como
na investigação das origens sociais da determinada intelectualidade, que provinha de uma
oligarquia considerada decadente. O autor esclarece que a formação de um campo intelectual,
iniciada no final do século XIX, já estava consolidada através da profissionalização do trabalho
intelectual na década de 1920.
Para complementar essa linha, busco explicar o conceito de campo que, segundo Pierre
Bourdieu (1979), é enfatizado a partir da estrutura social e se define em função do modo como
se distribuem, em dada sociedade, diferentes formas de poder, ou seja, diferentes tipos de
capital. A noção de espaço social, formulada por ele, pretende apreender, justamente esse
caráter multidimensional da realidade social. No campo intelectual visa a formação de ritos de
consagração e no campo científico “enquanto sistema de relações objetivas entre posições
7

adquiridas (em lutas anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial”
(BOURDIEU apud ROIZ, 2012, p. 30).
De acordo com Miceli (2001), é a partir da Primeira República que se desenvolvem as
condições essenciais para o avanço de um campo intelectual no Brasil, e essa formação de
intelectuais, nos diferentes campos do saber, seria a base fundamental na expansão dos debates
e intercâmbios que marcariam os institutos e universidades, considerados lugares sociais vitais
às trocas de ideias e as disputas de poder.
Christophe Charle (2000), em seu livro “Los intelectuales em el siglo XIX: precursores

delpensamiento moderno”, afirma que toda definição padrão de "intelectual", toda definição
a-histórica, tende sem razão a dar preferência a uma das três dimensões, social, cultural ou
política. Da mesma forma, Bourdieu marcou “os mecanismos de reprodução social, apoiado em
uma análise das relações (homologia) entre dominação econômica, política e cultural; entre
estruturas mentais/simbólicas e estruturas sociais” (VIEIRA, 2008, p.78). Ainda na concepção
de Bourdieu,

o poder simbólico produz uma eufemização do poder material, transformando
o capital econômico em capital cultural. Bourdieu investiu em uma leitura das
relações de poder que supera, a um só tempo, a tese da determinação estrutural
(o poder econômico submete a sociedade) e a tese culturalista da imposição
ideológica (a aculturação dos dominados pela cultura dominante). Ele visou
construir uma teoria das relações entre estrutura econômica e bens simbólicos,
demonstrando como as imposições estruturais agem em espaços considerados
imunes ao seu poder, tais como o campo da ciência, da arte e da educação.
Essa teoria relacional do mundo social analisou os processos de comunicação,
pois estes evidenciam as formas de imposição e de subordinação derivadas do
poder material e simbólico dos enunciadores (VIEIRA, 2008, p.78-9).

Em sintonia com Charle (2000), o conceito de intelectual a ser utilizado nesta pesquisa
está inserido no artigo de Jean-François Sirinelli (2003), Os intelectuais, pois para este “a
história dos intelectuais tornou-se assim, em poucos anos, um campo histórico autônomo que,
longe de se fechar sobre si mesmo, é um campo aberto, situado no cruzamento das histórias
política, social e cultural” (2003, p. 232). Dessa forma, a noção do termo intelectual obteve
diversas mutações, porém o autor destaca duas acepções do termo, “uma ampla e sociocultural,
englobando os criadores e os “mediadores” culturais, a outra mais estreita, baseada na noção de
engajamento” (SIRINELLI, 2003, p. 242). Será a partir desta primeira acepção, ampla e
sociocultural, que a pesquisa se pautará.
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Sirinelli (2003, p.235) determina ainda que, para “quem estuda a ação dos intelectuais,
surge obrigatoriamente o problema de seu papel e de seu “poder”, problema que, de uma forma
prosaica, pode ser assim resumido: teriam esses intelectuais, em uma determinada data, influído
no acontecimento?” . O autor ainda se refere à classe de intelectuais como atores políticos, que
por muito tempo foram renegados pela historiografia.
Visando compreender melhor a trajetória de Alfredo Ellis Júnior e de seu papel na
historiografia brasileira, me pauto no conceito apresentado por Jean-Françoise Sirinelli que
afirma que o estudo da trajetória requer “esclarecimento e balizamento, mas também e
sobretudo interpretação” (2003, p. 247). Sirinelli também trabalha com conceito de geração,
este conceito será utilizado para explicar as influências do senador Alfredo Ellis e Afonso
Taunay em Alfredo Ellis Júnior.

Sob a condição, é claro, de não nos lim itarm os às trajetórias apenas dos
"grandes" intelectuais e de descerm os até o estrato interm ediário dos
intelectuais de m enor notoriedade, m as que tiveram im portância enquanto
viveram , e até a camada, ainda m ais escondida, dos "despertadores" que, sem
serem obrigatoriam ente conhecidos ou sem terem sempre adquirido um a
reputação relacionada com seu papel real, representaram um ferm ento para as
gerações intelectuais seguintes, exercendo um a influência cultural e m esm o
às vezes política. A descrição desses três níveis e dos m ecanism os de
capilaridade em seu interior facilitaria sobretudo a localização de
cruzam entos, onde se encontrariam maitres à p en se r e "despertadores", e o
esclarecim ento de genealogias de influências — pois um "despertador" pode
ocultar dentro de si um outro, que o m arcou um a geração antes — , tornando
m ais inteligíveis os percursos dos intelectuais (SIRINELLI, 2003, p. 246).

A partir da explanação acima e dentro do contexto da pesquisa, se torna necessário
respaldar o sentido de História Cultural. Para Alain Croix, na obra “Para uma História Cultural”,
organizada por Jean-Pierre Rioux e Jean-Françoise Sirinelli, a História Cultural

é também a arte de manejar a dialética: um manejo tanto mais delicado quanto deve
ser subtil. Sem dúvida que a aplicação mais evidente é a relação entre meios sociais
diferentes, questões que Robert Muchembled abordou frontalm ente em 1978 n a sua
Culture populaire et Culture des elites. Do m ovim ento sentido único passám os
- e o próprio R obert M uchem bled - a um m uito m ais subtil m ovim ento
dialético. O que não quer dizer equilibrado. Além disso, a análise não pode

ignorar o papel de personalidades marcantes, << intermediários
cu ltu ra is» ainda relativamente anônimos ou perdidos num coletivo
tranquilizado, mas também indivíduos, por exemplo, um criador notável.
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Não creio que tenhamos chegados até hoje a tratar de maneira satisfatória essa
dificuldade (1998, p. 64, grifos meus).

Tania Regina de Luca (2011, p.115) afirma que a História Cultural “está no centro das
renovações historiográficas”, a mudança de status da história dos intelectuais contribuiu para
uma nova acepção dos objetos de pesquisa em que o próprio pesquisador, visto como
intelectual, está imerso. O agente, torna-se ao mesmo tempo produtor e receptor da cultura.
(SIRINELLI, 2003, p. 234 e 239).
Ao iniciar a fase preliminar da pesquisa, entrei em contato com o Arquivo Geral da
Universidade de São Paulo, que após algumas conversas me encaminhou ao Centro de Apoio à
Pesquisa em História “ Sérgio Buarque de Holanda” (CAPH) da Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da USP, onde a funcionária técnica me auxiliou nas buscas.
O acervo do Prof. Alfredo Ellis Jr. está dividido em cinco classificações: I.
Documentação

Profissional;

II.

Correspondência;

III.

Produção

de

Terceiros;

IV.

Documentação Complementar; e, por fim, V. Material Iconográfico. Além deste acervo, obtive
acesso aos anuários da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.
No local, ainda detectei uma quantidade relevante de trabalhos de alunos de História da
Civilização Brasileira corrigidos pelo Ellis Jr., no período de 1940 a 1952, data de permanência
na cadeira. Nas correções, identifica-se, através de sugestões e indicações de autores, aos quais
o catedrático utilizava como referência.
As produções didáticas foram selecionadas, dentre os vinte trabalhos coletados no
decorrer da pesquisa no CAPH, a partir de dois critérios: comentários do intelectual e as
referências bibliográficas. Levando em conta, também, o desempenho acadêmico do discente.
O primeiro critério se justifica porque, do ponto de vista do docente, são aqueles os que mais
se aproximam e representam os ensinamentos e conteúdos dados em sala de aula; e o segundo
critério são os comentários deixados por Ellis Júnior, elogiando, fazendo críticas à análise e/ou
sugerindo bibliografia complementar. Um fato que deve-se ressaltar sobre os trabalhos
selecionados é que eles não abordam a mesma temática, apesar de todos terem como pano de
fundo a história colonial paulista.
Dessa forma, os trabalhos didáticos utilizados na pesquisa possuem grande relevância,
principalmente na compreensão da escrita da história de Alfredo Ellis Júnior dentro da cadeira
de História da Civilização Brasileira. E também para entender de que forma o intelectual
direcionou seus alunos dentro de uma escrita positivista com influências no pensamento
eugenista e tradicionalista.
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A pertinência da análise dessas produções didáticas pode ser compreendida a partir da
concepção de Jacques Le Goff

O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que
o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou
a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda
que pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que dura, e o
testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser
em primeiro lugar analisados desmistificando-lhe o seu significado aparente.
O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para
impor ao futuro - voluntaria ou involuntariamente - determinada imagem de
si próprias. (LE GOFF, 1990, p. 472)

O quadro abaixo apresenta uma relação de documentos encontrados no CAPH/USP,
pertinentes à pesquisa.
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Quadro I - Relações de fontes1

Tipo documental

Ano

Descrição

Anuários

1934/1935

A Função cultural do Ensino

Anuários

1934/1935

A proposito do curso de História da
Civilisação Brasileira na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras - por Prof.
Afonso de E. Taunay

Anuários

1934/1935

Programa para o curso da História da
Civilização Brasileira

Anuários

1934/1935

Professor Affonso de Escrangolle Taunay
(Cátedra de História da Civilização
Brasileira)

Anuários

1950

Corpo docente

Anuários

1950

Atividades das Cadeiras e Departamentos:
História da Civilização Brasileira

Anuários

1951

Corpo docente

Anuários

1951

Atividades das Cadeiras e Departamentos:
História da Civilização Brasileira

Anuários

1952

Corpo docente

Anuários

1952

Atividades das Cadeiras e Departamentos:
História da Civilização Brasileira

Documentos do Professor
Dr. Alfredo Ellis Júnior

s/d

Curriculum Vitae do Professor Alfredo
Ellis Júnior

Documentos do Professor
Dr. Alfredo Ellis Júnior

s/d

Bibliografia do Professor Dr. Alfredo Ellis
Júnior

Documentos do Professor
Dr. Alfredo Ellis Júnior
Documentos do Professor
Dr. Alfredo Ellis Júnior

1938/1950
1956

Bibliografia da cadeira de História da
Civilização Brasileira
Alfredo Ellis Júnior: Professor emerito da
Faculdade de Filosofia (São Paulo, 28 de
agosto)

Fonte: Centro de Apoio à Pesquisa em História “Sérgio Buarque de Holanda” da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (quadro elaborado pela autora).

Dessa forma, cabe ao historiador fazer a crítica ao documento, considerando seu
percurso e meio de produção. Para auxiliar o processo de seleção e análise das fontes, me

1 Na apresentação das fontes será mantida a grafia original.
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aproprio do artigo A memória evanescente, dos autores Karnal e Tatsch (2009, p.12), presente
na obra O historiador e suas fontes. Pois, segundo estes, “o documento, não é um documento
em si, mas um diálogo claro entre o presente e o documento. (...) todo documento histórico é
uma construção permanente”.

Documento algum é neutro, e sempre carrega consigo a opinião da pessoa e/ou
órgão que o escreveu [...] Um dos pontos cruciais do uso de fontes reside na
necessidade imperiosa de se entender o texto no contexto de sua época, e isso
diz respeito, também, ao significado das palavras e das expressões [...] Acima
de tudo, o historiador precisa entender as fontes em seus contextos, perceber
que algumas imprecisões demonstram os interesses de quem as escreveu [...]
o historiador não pode se submeter à sua fonte, julgar que o documento é a
verdade [...] antes de tudo, ser historiador exige que se desconfie das fontes,
das intenções de quem as produziu, somente entendidas com o olhar crítico e
a correta contextualização do documento que se tem em mãos. (BACELLAR,
2011, p. 63-64).

Para complementar o processo analítico da bibliografia documental, os preceitos
apresentados por Carlos Bacellar no artigo Uso e mau uso dos arquivos, são pertinentes para a
compreensão do escopo documental, pois, para o autor, é fundamental “o funcionamento da
máquina administrativa para entender o contexto de produção dos documentos” . Torna-se
necessário, também, localizar as fontes úteis para a pesquisa, contextualizar o documento
coletado, entendendo “o texto no contexto de sua época”, “estar atento às medidas utilizadas
por quem produziu o documento, assim como a seus critérios, vieses e problemas de
identificação de pessoas” e, por fim, “cruzar fontes, cotejar informações, justapor documentos,
relacionar texto e contexto, estabelecer constantes, identificar mudanças e permanências”
(2011, p. 72).
Assim sendo, a partir desse prelúdio, encaminho a pesquisa a partir de fontes
documentais e bibliográficas que permitem compreender o intelectual nas suas três esferas de
atuação. Dessa forma, estruturo a dissertação em três capítulos:
O primeiro, denominado A Imprensa, o Partido Republicano Paulista e a criação da

Universidade de São Paulo na trajetória, de Alfredo Ellis Júnior, apresenta a trajetória
formativa e tradicional do intelectual e os axiomas que caracterizam as décadas de 1920 e 1930
e perpassam os âmbitos políticos, educacionais e históricos.
A investigação das relações do Partido Republicano Paulista e do jornal Correio

Paulistano versus a associação do Partido Democrático e do periódico O Estado de São Paulo,
tornam se fundamentais na compreensão dos posicionamentos divergentes políticos de Alfredo
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Ellis Júnior e Júlio de Mesquita Filho, levantado questões sobre as causas do ingresso do
primeiro na instituição superior criada pelo herdeiro do Estadão.
O segundo capítulo, intitulado O berço intelectual e político de Alfredo Ellis Júnior, se
dedica à formação do intelectual dentro do Correio Paulistano e como seus artigos no periódico
deram origem a seus principais estudos e pensamentos.
Suas concepções eugênicas e tradicionalistas são expostas no subcapítulo O pensamento

tradicionalista e eugênico: Bandeirismo paulista e a Raça de Gigantes, em que apresento uma
retrospectiva desse pensamento que teve origem na preocupação de se construir uma identidade
nacional pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Outro aspecto abordado foi a busca
por uma modernização do Brasil, porém sem interromper a herança rural e tradicionalista,
preceito característico da Primeira República e que entra em decadência na década de 1930.
A Atuação política no Parlamento Estadual demonstra de que forma a consolidação de
seu pensamento eugênico e tradicionalista, acrescido de uma herança rural, foram empregados
em sua vida política, na luta pela manutenção de uma sociedade ruralista e da hegemonia
paulista frente ao Brasil.
No capítulo a Revolução de 1932: A Nossa Guerra!, apresento a participação de Ellis
Júnior no preparo psicológico, para a Revolução Constitucionalista, justificando os motivos da
conflagração postos pela obra Confederação ou Separação (1934), que defendia um governo
federativo e a autonomia estadual, de acordo com a constituição de 1891. A criação da Liga da
Defesa Paulista, o seu alistamento e a luta em Cunha também são evidenciados, juntamente
com a obra A Nossa Guerra (1933), em que traça um panorama histórico e político,
apresentando as causas do levante e a rendição de São Paulo.
O terceiro e último capítulo, nomeado A consagração do intelectual, aborda o universo
acadêmico e o ingresso de Ellis Júnior, sem deixar de fazer um panorama da criação da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, além de apresentar a escrita e o conceito de história
na visão do intelectual. O capítulo traça um paralelo entre o docente da escola metódica francesa
e os representantes da escola de Annales, se preocupando em demonstrar os objetivos que
permearam a criação da instituição.
Por fim, encerrando o terceiro capítulo, A escrita da história de Alfredo Ellis Júnior na

cadeira de História da Civilização Brasileira, apresenta, a partir da análise de alguns trabalhos
discentes de Ellis Júnior, de que forma o docente influiu em seus alunos uma forma de pensar
proveniente dos institutos que ressalta as glórias de São Paulo e uma escrita da história
positivista.
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Capítulo 1 - A Imprensa, o Partido Republicano Paulista e a criação da Universidade de
São Paulo na trajetória de Alfredo Ellis Júnior
Este capítulo se dedica à compreensão do contexto histórico-político das décadas de
1920 e 1930, que marcam a fase de consolidação do intelectual Ellis Júnior nas três esferas, ao
mesmo tempo em que o Partido Republicano Paulista (PRP) e o jornal Correio Paulistano
iniciavam o fim do seu período hegemônico e o prelúdio de sua decadência e enquanto a
oposição, liderada pelo Partido Democrático, ensejava a criação da Universidade de São Paulo.
Objetivando também compreender a circulação de Alfredo Ellis Júnior na imprensa, no partido
político e na universidade e como estas instituições influíam na conjuntura política no momento
de seu ingresso nestes meios.
Tomemos como exemplo a seguinte concepção:

Como se pesquisa a vida de um indivíduo? Por intermédio das "vozes" que
nos chegam do passado, dos fragmentos de sua existência que ficaram
registrados, ou seja, por meio das chamadas fontes documentais. Como "sem
documentos não há História", os vestígios que encontramos em boa medida
condicionam nossa ambição de investigação (BORGES, 2011, p.212).

É a partir da existência desses fragmentos e das vozes do passado que pretendo
compreender a trajetória intelectual de Alfredo Ellis Júnior, porém, para alcançar esse objetivo,
torna-se essencial entender sua trajetória formativa. É com essa perspectiva que me pauto para
analisar aspectos de sua formação intelectual e seu direcionamento político e profissional.
Segundo Levillain, a biografia “é o melhor meio (...) de mostrar as ligações entre o
passado e presente, memória e projeto, indivíduo e sociedade, e de experimentar o tempo como
prova da vida” (2003, p.176).

À vista disso, para empreender a trajetória formativa do

intelectual, me embasarei na obra Alfredo Ellis Júnior (1896 - 1974) (1997) e o prefácio de A

economia paulista no século XVIII: o ciclo muar o ciclo do açúcar (1979), ambos textos de
autoria de sua filha, Myriam Ellis2, e utilizam como fonte primária a autobiografia Roteiros de

minha Vida, obra não publicada do autor. Além desses escritos, me aproprio também da

2 Myriam Ellis nasceu em 18 de outubro de 1922, filha de Alfredo Ellis Júnior e Hilda Backheuser. Foi auxiliar de
ensino e assistente da cadeira de História da Civilização Brasileira, sob regência de seu pai, doutorou-se em
Ciências (História da Civilização Brasileira) em 1955. Já com uma livre docência, assume de forma interina a
disciplina de História do Brasil (1971-1973). Após concurso torna-se titular, cargo que exerceu de 1973 até 1985,
sendo, neste ínterim, chefe de departamento de História, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP (1981
1985) e do Museu da Casa Brasileira (1979-1985), além de pertencer à Academia Paulista de Letras e de História
e ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.
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biografia que o autor escreveu de seu pai, intitulada Um parlamentar paulista na República
(1949).
Alfredo Ellis Júnior nasceu em 6 de junho de 1896, na fazenda de Santa Eudóxia, no
município de São Carlos dos Pinhais. Filho temporão de Alfredo Ellis e Sebastiana da Cunha
Bueno, passou sua infância na fazenda cafeeira, onde recebeu a primeira educação.

Ellis Jr. considerava-se um paulista por excelência, descendente dos primeiros
e mais notáveis troncos de povoamento da terra (...). Tanto pelo lado da mãe,
quanto da avó paterna (Maria do Carmo da Cunha), alardeava sua filiação à
linhagem de Amador Bueno da Ribeira, o Aclamado, estirpe paulista de quatro
séculos (FERREIRA, 2002, p.331).

Seu pai, Alfredo Ellis se formou em medicina pela Universidade de Pensilvânia, nos
Estado Unidos, à época em que o país saía da guerra civil. Segundo Ellis Júnior, este conflito
político-social ajudou a formar a personalidade do pai, que havia sido influenciado pelo
liberalismo norte americano. Após a formatura, seu progenitor fez uma longa viagem pela
Europa antes de regressar ao Brasil. Em 1874, juntamente com seu tio e sogro, o Coronel
Francisco da Cunha Bueno, abriu a fazenda Santa Eudóxia, localizada em São Carlos do Pinhal,
próximo ao talude do rio Mogi-Guaçu, no interior de São Paulo, local em que o filho caçula
Alfredo Ellis Júnior nasceu e passou sua infância. Posteriormente se dedicará à causa
abolicionista. Após a Proclamação da República, o Dr. Ellis é eleito, pelo Partido Republicano
Paulista, em 1890, a deputado federal para a Câmara Constituinte, que iria elaborar as leis
básicas da nova República. E nos primeiros anos do novo século, torna-se Senador.
Diferentemente do filho, que manteve relações estreitas com a imprensa paulista,
vinculada ao Partido Republicano, o senador Alfredo Ellis, por residir na capital para o
exercício de seu cargo, não teve associação com o jornal Correio Paulistano, apesar de suas
atividades políticas e acontecimentos relevantes de sua vida pessoal serem noticiados
constantemente no periódico.
O Correio Paulistano, fundado em 1854, foi considerado o primeiro jornal diário e
independente, pois não se vinculava com nenhum partido político ou escola literária, porém,
esta conjuntura se altera com a Proclamação e em 1890, o jornal passa a ser porta-voz oficial
do conservador Partido Republicano Paulista e sua redação torna-se sede do mesmo partido.
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De acordo com Nelson Werneck Sodré, a “grande imprensa fez do tema político a tônica
de sua matéria - tal como a política era entendida e praticada na velha República Oligárquica”
(1983, p.323). Diferentemente de outros jornais, o Correio Paulistano, juntamente com O

Estado de São Paulo, possuía um enfoque voltado à elite econômica e intelectual da cidade. O
Estadão, com um prisma mais liberal, fazia muitas críticas ao governo perrepista vigente, que
sofria as consequências de disputas internas e com isso, passava por um “processo de
“fechamento” interno do PR P’, por meio do qual se procurava (...), neutralizar os efeitos
ruinosos dos conflitos entre suas facções” (LIMONGI, 2001, p.138).
Sobre o Partido Republicano Paulista, Thalassa afirma que o

poder do PRP durou da Proclamação até a Revolução de 30, dominando a
política paulista durante 41 anos. Nesse período o Estado de São Paulo teve
14 governadores, pertencentes exclusivamente a elite e com interesses na
cafeicultura. O PRP também elegeu quatro presidentes da República: Prudente
de Morais, Campos Sales, Rodrigues Alves e Washington Luís. Essa largueza
de poderio do PRP é chamada historicamente como “República Velha” [...],
inovando muito pouco em relação à monarquia no trato da coisa pública e
servindo para manter a política que interessava aos cafeicultores do Oeste
Paulista. As mudanças que sopravam de toda a parte do mundo, contudo,
forçavam a porta de entrada brasileira através da técnica, da máquina, da
indústria, dos operários, das artes e do desenvolvimento das cidades e o mundo
agrário das oligarquias se desvanecia (2007, p.82).

Toledo, ressalta que:

Desde a proclamação da República, em 1889, até 1926, quando uma cisão nas
elites resultou na constituição de uma agremiação rival, o Partido Republicano
Paulista (PRP) atuou como partido único. Sólido na manutenção do poder,
rigoroso na admissão de seus membros e implacável na persecução de seus
fins, constituiu-se numa máquina de poder como nunca visto, nem antes nem
depois, na história de São Paulo [...]. Um manifesto desse órgão afirmava em
1894 que o PRP, sendo “partido de governo”, tinha “necessidade de
uniformizar a ação coletiva, restringindo tanto quanto possível o círculo de
deliberação para que se estabeleça a indispensável unidade de pensamento”
(2015, p.98-9).

A mudança da família Ellis para a capital, foi um processo natural devido ao novo
cargo do patriarca no senado, na recente República. Porém, essa transição foi responsável pelo
início dos estudos institucionalizados de Alfredo Ellis Jr., que deixa de ter uma educação
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caseira, sendo matriculado na Escola Alfredo Gomes. Contudo, a passagem pela capital é rápida
e, em 1906, retornam a São Paulo, fixando-se na cidade para o filho realizar o curso ginasial do
Colégio São Bento.

A formação intelectual de Ellis Jr., seguindo a rota privilegiada de seus
antecessores, deu-se no anterior das escolas mais afamadas de São Paulo.
Realizou o curso ginasial no Colégio São Bento, tendo sido aluno de Afonso
Taunay, que lhe despertou o interesse pela história universal e de São Paulo
(FERREIRA, 2002, p.332).

Sobre o período discente no tradicional colégio paulista, o intelectual relata: “A matéria
de minha predileção era História Universal, sempre com o prof. Taunay (...). Era professor de
Geografia o dr. Afonso Taunay3, que depois foi também amigo meu, a quem muito haveria de
dever nas minhas carreiras política e científico-literária” (ELLIS JR., 1979, p.12).
Ao fim do curso ginasial, em 1911, aos quinze anos, Ellis Júnior realizou uma longa
viagem com seu pai à Europa, reproduzindo a experiência vivida por seu progenitor. Desse
período, sua filha Myriam Ellis4 relata que foi um “campo aberto a surpreendentes e
estimulantes experiências, enriquecimento cultural e acesso à visão humanista do mundo e da
vida. E estreito e assíduo convívio intelectual entre pai e filho” (1997, p.45). Para se
compreender a importância da influência paternal na formação do intelectual, Sirinelli afirma
que:

No meio intelectual, os processos de transmissão cultural são essenciais; um
intelectual se define sempre por referência a uma herança, como legatário ou
como filho pródigo: quer haja um fenômeno de intermediação ou, ao
contrário, ocorra uma ruptura e uma tentação de fazer tábua rasa, o patrimônio
dos mais velhos é portanto elemento de referência explícita ou implícita (2003,
p.254-5).

3 Afonso de Escragnolle Taunay nasceu, em 11 de julho de 1876, em Nossa Senhora do Desterro, atual cidade de
Florianópolis, em Santa Catarina. Fez seus estudos no Rio de Janeiro e se formou em engenharia civil pela Escola
Politécnica da capital do Império. Após a formação foi trabalhar em São Paulo, onde passou a lecionar na Escola
Politécnica, foi eleito ao Instituto Histórico e nomeado a diretor do Museu Paulista. Segundo Araújo, “Taunay
entrou para a História da historiografia brasileira como o historiador das bandeiras, o historiador de São Paulo e
do Brasil, um dos responsáveis pela cristalização da imagem bandeirante que interessava à elite política da qual
fazia parte, o criador da memória bandeirante” (ARAÚJO, 2011, p.17). No decorrer da pesquisa foram encontrados
dois tipos de grafias referentes ao nome Afonso Taunay, muitas vezes grafado como Affonso. Visando uma
uniformidade na dissertação, optei por utilizar Afonso Taunay.
4Devido ao mesmo sobrenome, a autora Myriam Ellis será citada como M. Ellis, enquanto seu pai, Alfredo Ellis
Júnior será referenciado como Ellis Jr.
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Mais tarde, em sua autobiografia, o autor recorda 5:

Eu soube aproveitar a sólida orientação que meu pai me dava no decorrer
dessa maravilhosa viagem...meu pai...meu guia...meu orientador...meu grande
mestre (...) Com ele aprendi a raciocinar com lógica e compreensão...o hábito
das polêmicas...o amadurecimento mental...argumentar com segurança, a
dialética do combate...toda a tática e a estratégia na argumentação polêmica...o
maior lucro que obtive desses debates foi a conquista da grande confiança nos
meus próprios recursos intelectuais (ELLIS JR. apud ELLIS, M., 1997, p. 45
46).

Após a conclusão do ciclo ginasial, Ellis Júnior e o pai embarcaram, no Rio de Janeiro,
em um navio rumo a Portugal e, sobre o aprendizado adquirido do pai, no decorrer da viagem,
Ellis Jr. descreve:

A minha alma juvenil se impressionava com as lições ouvidas do inigualável
mestre e se moldava, qual tenra cêra, nessa forma psicológica única. Mal podia
eu, com os meus quinze anos, compreender como me seriam úteis esses
preciosos ensinamentos e que a eles eu teria de recorrer um dia, quando tive
que tirar do cérebro o meu “ganha-pão” de mestre de escola! (ELLIS JR.,
1949, p. 335).

Em seguida, rumaram para França e acerca de sua estadia em Paris, Ellis Júnior relata:

Aí, junto ao Senador, assisti uma das cenas mais emocionantes da minha vida,
recebendo eu uma lição de civismo, que ficará indelevelmente gravada na
minha memória e não obstante essa cena ter-se passado a cerca de trinta e
muitos anos, eu dela não me esquecerei jamais! Foi na praça da Concórdia! O
Senador, o grande mestre que tive do culto cívico, profundamente emocionado
me mostrava a estátua da Alsácia Lorena, províncias arrebatadas pelo
prussiano vitorioso na guerra de 1870-1, toda vestida pelo negror lutuoso do
crépe! (ELLIS JR., 1949, p.336).

5 O manuscrito da autobiografia de Ellis Jr. se encontra sob a tutela de sua filha M. Ellis, que nunca a publicou. O
conhecimento dessa obra inédita se dá a partir de vestígios que a autora deixa em suas publicações, tais como
Alfredo Ellis Júnior (1896-1974) (1997) e o prefácio da obra A economia paulista no século XVIII: o ciclo muar
o ciclo do açúcar (1979), em que cita por diversas vezes o manuscrito.
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Passaram pela Alemanha e Inglaterra antes de retornarem ao Brasil. Após o regresso,
Ellis Jr. ingressa no curso jurídico da Faculdade de Direito de São Bento, que mais tarde seria
integrada à Universidade de São Paulo, bacharelando-se em 1917. Nas Arcadas6, se dedicou ao
estudo de diversos títulos brasileiros e estrangeiros que perfilavam diversas áreas, além de
entrar em contato, pela primeira vez, com as campanhas cívicas que visavam difundir a moral
burguesa em toda a nação.
No decorrer de 1915, quando Ellis Júnior estava em seu 3° ano do curso de Direito, foi
convidado por Waldomiro de Carvalho a participar da sociedade secreta Burschenschaft, ou
Bucha7, que estava ligada à Faculdade de Direito, Medicina e à Politécnica. Mais tarde, em 25
de janeiro de 1917, os membros dessa irmandade ajudariam a fundar a Liga Nacionalista de
São Paulo.
Segundo Miceli,

A composição social do conselho deliberativo da Liga Nacionalista revela a
predominância da fração intelectual, incluindo os diretores das faculdades de
medicina, direito, e da Escola Politécnica. A Liga constitui o prelúdio da
oposição democrático, pelo menos no que diz respeito aos principais tópicos
de sua plataforma e à posição social de sua cúpula e do público que pretendia
mobilizar (2001, p. 250).

A Liga Nacionalista de São Paulo (LNSP) era um movimento de cunho cívico
humanitário e de discurso liberal que “pregava o serviço militar obrigatório e a educação cívica
patriótica, polarizando o debate da questão nacional em torno da oposição militarismo versus
antimilitarismo”, porém, em São Paulo, devido à política oligárquica, o movimento acrescentou
além da questão militar e da educação, uma de “caráter político: a importância e o significado
do voto” (MARTINS, 2001, p.538). Inspirada na Liga de da Defesa Nacional (LDN), também

6O termo é utilizado para se referir a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, posteriormente, na década de
1930, a expressão foi usada para designar a Associação do Antigos Alunos da instituição.
7 Burschenschaft ou Sociedade dos Camaradas foi fundada pelo professor Júlio Frank em 1834, no momento de
sua criação possuía um caráter liberal, abolicionista e republicana, mas ao longo dos anos incorporou membros
conservadores, escravocratas e monarquistas. Seus membros eram escolhidos entre os estudantes das Arcadas que
se destacavam “por sua firmeza de caráter, espírito filantrópico, amor à liberdade e aos estudos” (REZZUTTI,
2011) e, ao saírem dos muros da faculdade, assumiam cargos de destaque na política regional e nacional, mantendo
uma grande influência no direcionamento do país. Os bucheiros, como eram denominados, criaram um braço da
sociedade denominado a Liga Nacionalista, esta entidade foi responsável por abastecer a capital durante a
Revolução de 1924, quando a cidade estava cercada de tropas legalistas, após esse período, se iniciou um processo
de decadência, marcado por conchavos políticos e moedas de troca que culminou no combate à sociedade e a
dissensão na PRP, órgão dominado pelos bucheiros, criando-se o Partido Democrático. Ver Rezzutti (2011).
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buscavam um remodelamento para crise de poder do regime oligárquico que dominava no PRP.
Assim sendo, Ellis Jr. se oporá à Liga, mantendo-se “fiel às tradições da classe rural paulista e
ao pai, agricultor, Senador, participante, em 1909 e 1913, das campanhas civilistas no cenário
federal” (ELLIS, M., 1997, p.47).
A busca de diferentes ideários, além de outros motivos8, culminou na ruptura e na
criação do Partido Democrático em 1926, acontecimento amplamente exposto pela imprensa
paulista. Dessa forma, sob a influência da Liga da Defesa Nacional, o Partido Democrático
(PD)9 defendia as reformas políticas moralizadoras e a adoção do voto secreto, além de outras
medidas, porém, estes pontos eram contrários aos posicionamentos tradicionalistas dos coronéis
do PRP.
Pilagallo (2012) considera que, em oposição ao PRP e ao Correio Paulistano, o liberal

O Estado de São Paulo, se deixou guiar pelo ideário da LDN, no qual Júlio de Mesquita Filho,
juntamente com outros intelectuais, se inspirou para a criação da LNSP em 1916. Motivados
pelo discurso do poeta Olavo Bilac, que era o maior representante do parnasianismo no Brasil
e que possuía em seu ideário a valorização da ciência e do positivismo, tendo como objetivos
da liga.

estimular o patriotismo consciente e coesivo; propagar a instrução primária,
profissional, militar e cívica; e defender: com a disciplina, o trabalho; com a
força, a paz; com a consciência, a liberdade; e, com o culto do heroísmo, a
dignificação da nossa história, e a preparação do nosso porvir (B IL A C ,
2 0 1 4 , p .3 7 ).

Após sua formatura, retorna à fazenda Santa Eudóxia, que, após o insucesso no plantio
de arroz, o enfraquecimento da terra roxa, as pragas de gafanhotos e as cheias do rio MogiGuaçu, no decorrer da década de 1910, fez com que seu pai declarasse falência e a propriedade
fosse liquidada pela Cia. Brazilian Warrant. Porém, com a ajuda do antigo amigo da família,

8 Estes motivos serão expostos no decorrer do capítulo 1.
9 Segundo Lizandra Guedes (2006), o Partido Democrático “foi a primeira oposição partidária relevante que se fez
ao Partido Republicano Paulista (PRP), que desde sua criação em 1873, figurava como o grande defensor da
República e do federalismo, isto é, “dos interesses de São Paulo”, no cenário nacional” (GUEDES, 2006, p.12).
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Roberto Simonsen, conseguem receber uma significativa quantia, possibilitando uma vida
modesta ao senador Ellis.
Esse episódio marca o afastamento definitivo de Ellis Jr. do meio rural, que passará a
se dedicar à vida pública, apesar de nunca deixar de defender as causas rurais10. Após uma
breve estadia na Capital Federal, retorna a São Paulo para exercer a advocacia e ministrar aulas
no Colégio São Bento, sob indicação de “seu antigo professor” .
“Ao final de 1922, Taunay também o apresenta à redação do Correio Paulistano, onde
viria a se relacionar com Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo, Plínio Salgado e outros
intelectuais” (ELLIS, M., 1997, p.16, grifo da autora). Ainda nessa década, se consagra como
pesquisador da história paulista ao conferenciar e apresentar duas monografias no II Congresso
Internacional de História da América. Sobre o período Ellis Jr. relata:

Resolvi aceitar os bons ofícios do meu antigo professor Taunay, que me
apresentou na redação do Correio Paulistano dirigido, então, por Flaminío
Ferreira e onde encontrei Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo, Plínio
Salgado e outros. (...) Foi na redação do jornal, ainda na praça Antônio Prado,
em velho prédio já demolido, situado onde hoje está o formidável ‘arranhacéu’ do Banco do Estado, que fui honrado com as cavalarianas esporas de
historiador e aí forjei as armas que me dariam a vitória na vida. Foi daí que
me aproximei do eminente presidente Washington Luís a quem sempre estive
ligado pela mais entranhada gratidão (ELLIS JR., 1979, p.17).

A influência de Afonso Taunay, ao longo da vida do intelectual, ocorreu de forma tão
nítida que se torna impossível não vincular o mestre ao conceito de despertador intelectual, na
concepção de Sirinelli (2003)11. O mestre, de acordo com o próprio Ellis Jr., o incitou a paixão
pela História de São Paulo ainda na juventude, foi o responsável por seu ingresso no periódico,
sede do PRP, momento considerado como o início de sua carreira política e, apesar da não
comprobabilidade, podemos sugerir que o ingresso do intelectual na cadeira de História da
Civilização Brasileira, sucedendo Afonso Taunay, foi uma indicação do antigo mestre, assim
como o foi seu ingresso no movimento Verde-Amarelo.
De acordo com Myriam Ellis,

10 A defesa às causas rurais na produção bibliográfica e no meio político de Ellis Jr., será ainda abordada nesse
capítulo.
11 Como anunciado na introdução do presente trabalho, retomo o conceito de “despertador intelectual”, segundo a
concepção de Sirinelli (2003).
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surgia em São Paulo o Movimento Verde e Amarelo, como variante da
Semana de Arte Moderna, contrário, todavia, às influências de idéias e
modismos europeus e estimulado para o sentido realista não somente literário
e artístico, mas social e político da nossa vida nacional (1997, p.23).

Apesar disso, a realidade operária não adentra o discurso do movimento, pelo contrário,
recebe diversas críticas do Correio Paulistano ao operariado no decorrer das diversas greves
ocorridas entre o final da década de 1910 e 1920.
O movimento, integrados por Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo, Plínio Salgado,
Cândido Motta Filho, Affonso Taunay e Alfredo Ellis Júnior, todos atuantes no Correio

Paulistano, era uma nova vertente do modernismo que questionaria as correntes pau-brasil e
antropofágica. Ferreira atesta que os “verdes-amarelos converteram o nacionalismo em
programa de ação, empreendendo um verdadeiro culto às tradições brasileiras. Isto os levaria a
uma defesa sem disfarces do regionalismo, entendido como fundamento da brasilidade”
(FERREIRA, 2002, p.328).

Alfredo Ellis Jr., ficaria conhecido como um dos principais ideólogos do
regionalismo paulista, manteve contatos políticos estreitos com os verdeamarelos, apesar de não ter participado das experiências estéticas do
modernismo. As suas ligações com o grupo se inicia em 1923, quando
ingressou no jornal o Correio Paulistano (...). Foi o último e mais radical
expoente de uma safra de intelectuais dispostos a cantar as glórias de São
Paulo, e com ele se encerra este capítulo (FERREIRA, 2002, p.331).

Dentro da perspectiva dessa vertente, a reinvenção da nacionalidade teria um sentido
de retorno à tradição e à ordem, impulsionando às consequências políticas que os aproximaram
das correntes políticas e intelectuais tradicionalistas de São Paulo. Dessa forma, “ São Paulo
teria a missão histórica de continuar a herança bandeirante, estendendo o progresso e a
modernidade ao país” (FERREIRA, 2002, p.329).
Inserido a essas correntes políticas e intelectuais, destaca-se o Correio Paulistano,
jornal representante do PRP em que a sede era o ponto de encontro de diversos intelectuais,
além do partido ser um dos mais atuantes durante a Primeira República, que favoreceu a
oligarquia cafeeira e, consequentemente, passou a realizar inúmeras críticas a movimentos de
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oposição ao governo, como por exemplo o Levante do Forte de Copacabana, que ganha
destaque na imprensa após o fim da Semana de Arte Moderna.
O Levante, ocorrido em 5 de julho de 1922, foi um movimento tenentista, contrário ao
novo governo do presidente Artur Bernardes e à política café com leite, em voga na Primeira
República. Mais tarde, no segundo aniversário do movimento, foi debelada a Revolução de
1924, que tinha como intuito derrubar o governo do presidente. A Revolução, ocorrida em São
Paulo, cindiu a imprensa, colocando os principais jornais em posições contrárias. O Correio

Paulistano, representante do governo, se manteve contrário aos tenentistas, já o O Estado de S.
Paulo, apesar de apoiar o levante de 1922 e as causas dos combatentes de 1924, manteve uma
neutralidade, por ser contrário a sublevação militar e a violência do conflito que se encerrou
com aproximadamente 500 pessoas mortas e milhares de construções destruídas. Com o fim da
Revolução de 1924, o jornal O Estado de S. Paulo foi impedido de circular por duas semanas e
Júlio de Mesquita Filho foi preso, acusado de favorecimento aos rebeldes.
A censura à imprensa, o seu caráter e o posicionamento conservador do PRP geraram
um crescente descontentamento político, causando uma dissidência no partido político,
culminando na criação do Partido Democrático que, segundo explica Miceli,

A criação do Partido Democrático (PD), em 1926, serviu para congregar a
maioria dos grupos dissidentes em torno de um programa de reformas de
“moralização” eleitoral (voto secreto, verificação dos resultados e outras
medidas que visavam restringir a manipulação dos coronéis) e de
“modernização” (reformas do sistema de ensino), mantendo-se a ausência de
representação política da classe operária. Ora, tanto a Liga Nacionalista como
o Partido Democrático pretendiam transformar-se em porta-vozes da fração
dominante especializada no trabalho político, técnico e cultural, e não das
“classes superiores” de forma genérica: “o magistrado e o general, o jurista e
o médico, o engenheiro e o jornalista e, sobre todos, a ardorosa classe dos
estudantes [...]”, vale dizer, os diversos grupos profissionais em condição de
fazer valer seus interesses no interior da classe dirigente (2001, p.91-2).

O Partido Democrático, assim como o Partido Republicano Paulista, era formado por
grupos representantes das frações das elites regionais. Porém, o primeiro, repudiando a política
dos governadores em que prevalecia o poderio das oligarquias dominantes, passa a criticar tanto
o órgão político, quanto o seu representante e porta-voz.
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A quem cause estranheza a condenação das oligarquias dominantes, como se
a família Mesquita não pertencesse a elas, [...][porém] O Estado se referia
especificamente aos políticos do PRP, os quais não identificava como
representantes dos cafeicultores. Em seu discurso, esses eram os “falsos
republicanos” que impediam a participação política das “elites intelectuais”
(PILAGALLO, 2012, p.80).

O descontentamento político, evidenciado com o Levante do Forte de Copacabana e a
Revolução de 1924, continuou a se manifestar com a Coluna Miguel Costa - Luís Carlos
Prestes, quando estes percorreram o país de 1925 a 1927, recebendo uma ampla cobertura do
jornal Diário Nacional12. Todavia, apesar do conflito acerca da posse de Artur Bernardes em
1922, seu sucessor, Washington Luís, assume o cargo sem conflitos e respeitando o rodízio São
Paulo- Minas Gerais.
Contudo, os ânimos voltam a se acirrar em 1929, quando Washington Luís insiste em
apoiar o paulista Júlio Prestes para a eleição à presidência, em vez de um mineiro. A oposição,
em contrapartida, cria a Aliança Liberal para lançar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas à
presidência. A crise política foi agravada por uma agrura econômica desencadeada pela
desvalorização dos preços internacionais do café, gerando um conflito entre a oligarquia
cafeeira e o governo.
A candidatura de Júlio Prestes dividiu a imprensa e os partidos políticos, pois,
enquanto o Correio Paulistano, juntamente com o PRP, apoiara a escolha de Washington Luís,
o Estado de São Paulo, e os democráticos, apesar de tentarem se aproximar do candidato ao
propor que ele defendesse uma das propostas do partido, o voto secreto, que segundo Severiano
(2012), ainda que fossem do interesse de Prestes, o presidente em exercício, Washington Luís,
não permitiu o acordo.
A ampla vitória de Prestes, juntamente com o assassinato do candidato à vicepresidência da oposição, João Pessoa, torna-se o estopim para que, em outubro de 1930, seja
deflagrada a Revolução, quando o presidente ainda em exercício, Washington Luís, é deposto
e uma Junta Provisória constituída. Mais tarde, em 3 de novembro, Getúlio Vargas toma posse
na presidência, marcando o fim do período conhecido como Primeira República.13
Com a Revolução de 1930, o PRP que já passava por períodos turbulentos, recebendo
diversas críticas abertas da imprensa e que passou por uma recente dissidência quando membros
12 Jornal criado em julho de 1927 para servir como porta-voz do Partido Democrático. Ver Pilagallo (2012)
13 Para mais informação ver Fausto (2015), Skidmore (2010).
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da Liga Nacionalista, que buscavam uma participação da “elite cultural” na política em
detrimento do poder oligárquico, cindiram e fundaram o Partido Democrático, iniciando o
declínio do domínio político do PRP.
De acordo com Limongi (2001), as dissensões pelos quais passou o PRP foram devido
à manutenção do controle pelos chefes partidários da primeira geração, que correspondiam aos
coronéis do meio rural paulista. Além disso, a dificuldade das novas gerações em ingressar na
carreira política, sem um apadrinhamento, era quase impossível.

O controle do partido concentrava-se nas mãos de gerações mais velhas, que
o exerciam de forma cada vez mais rígida e discricionária. As exigências
impostas aos pretendentes a uma carreira política eram cada vez maiores, em
especial aquelas ditadas pela disciplina partidária. Tais exigências eram mais
pesadas para os jovens, sobretudo para os que não contavam com um
“sobrenome abonador” ou um bom padrinho. As pretensões de muitos deles
em iniciar uma carreira política eram cortadas pela raiz ou passavam por uma
competição cada vez mais acirrada (LIMONGI, 2001, p.139).

À vista disso, torna-se evidente que o ingresso e a rápida ascensão de Ellis Júnior no
partido, iniciando com a entrada deste no Correio Paulistano através de Afonso Taunay, teve
também influência do seu pai, o senador Alfredo Ellis, uma importante figura do partido. Além
disso, o apadrinhamento de Washington Luís - que no decorrer da década de 1920 foi presidente
da província, senador e Presidente do Brasil pelo PRP, inclusive foi o responsável pela
publicação de Bandeirismo Paulista e o Recuo do Meridiano, publicado pelo Governo de São
Paulo em 1924 - muito o ajudou. Podemos entender que, além da origem de sua família
quatrocentista, o intelectual recebeu apoio de três pilares do partido14.
Um dos fatores diferenciais para os membros do Partido Democrático, é que ele se
compunha de uma nova geração, setores ilustrados em defesa de um novo projeto nacional, este
evidencia diversas similaridades com os ideais do “grupo do Estado” e a proposta de Comunhão
paulista. Esta conjuntura ocorre, pois,

O novo partido atraiu elementos jovens que, desde os bancos acadêmicos,
estavam a par das clivagens ideológicas e sociais de que se nutria a
concorrência entre o situacionismo perrepista e os movimentos dissidentes.
14 Vale ressaltar que, Washington Luís, assim como Alfredo Ellis Júnior, foram membros da sociedade secreta
Buscha, descrita na nota n° 6.
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Estavam familiarizados com as bandeiras “liberais” de que era porta-voz a
facção Mesquita, vários deles haviam conseguido empregos em órgãos
dirigidos pelo grupo (...) Nessas condições, a adesão ao Partido Democrático
tomou o sentido de uma alternativa viável de fazer carreira fora do
situacionismo dominante, que, por força de suas tradições de militância,
reservara o direito de uma participação política direta aos seus quadros mais
antigos. No caso da nova agremiação, carente de pessoal, esses jovens
intelectuais têm o ensejo de se infiltrar por todos os escalões partidários. Estão
presentes no diretório central, no conselho consultivo, no serviço de imprensa,
nas equipes engajadas na mobilização eleitoral, nas escaramuças com os
perrepistas, nos tratos de vida e morte (MICELI, 2001, p.94).

Assim sendo, se sobressai o fato de que, além de Júlio de Mesquita formar a primeira
dissidência do Partido Republicano Paulista, em 1901 - quando defende a candidatura do sogro
-

posteriormente, ao se opor à chapa do governo estadual e em 1918, quando lidera o

movimento de resistência à indicação do cônego José Valois Castro. O jornal O Estado de São

Paulo, apesar de se considerar independente, sem nenhum vínculo partidário, foi o responsável
por encabeçar diversas frentes de oposição ao Partido Republicano Paulista. Essa antinomia
ocorre principalmente porque, na

passagem do século [XIX para o XX], assim, assinala, no Brasil, a transição
da pequena à grande imprensa. Os pequenos jornais, de estrutura simples, as
folhas tipográficas, cedem lugar às empresas jornalísticas, com estrutura
específica, dotadas de equipamento gráfico necessário ao exercício de sua
função. Se é assim afetado o plano da produção, o da circulação também o é,
alterando-se as relações do jornal com o anunciante, com a política, com os
leitores [...] o jornal será, daí por diante, empresa capitalista, de maior ou
menor porte [...]. É agora muito mais fácil comprar um jornal do que fundar
um jornal; é ainda mais prático comprar a opinião do jornal do que comprar o
jornal (SODRÉ, 1983, p. 275-276).

A publicação do jornal O Estado de S. Paulo, principalmente após o lançamento do

Estadinho (1915) e da Revista do Brasil (1916), respectivamente, edição vespertina e mensário
de cultura, aglutinou intelectuais de prestígio, jovens promissores que formaram um “estadomaior intelectual dos grupos dirigentes paulistas” (MICELI, 2001, p.90) e que posteriormente
iriam comandar o Partido Democrático, como Mário de Andrade, que se torna líder intelectual
da agremiação, de acordo com Miceli (2001).
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Para determinado grupo, especialmente aquele dos bacharéis, o pátio das
Arcadas constituía-se no espaço privilegiado das relações sociais, convívio
que permearia suas trajetórias profissionais, fosse de burocratas, homens
públicos ou de letras. Em outro âmbito, função decisiva coube às redações dos
jornais, cujo convívio solidário e instigante de seus agentes determinava a
configuração de especial camaradagem, reforçando afinidades e projetos
comuns, Em particular as redações de O Estado de S. Paulo, Correio
Paulistano, O Comércio e A Gazeta, onde nasceram fecundas amizades, que
conjugaram iniciativas políticas e literárias, especialmente a prática periódica
(MARTINS, 2001, p.455).

A Revista do Brasil se tornou um modelo de revista cultural e, segundo Ana Luiza
Martins, em “seu artigo de apresentação balizava o estágio incipiente da auto-percepção do País
e, indiretamente, assumia uma posição norteadora [ou nucleadora] de um projeto nacional”
(2001, p.539). Assim sendo, O Estado de S. Paulo, se torna o meio, para que membros do
Partido Democrático, ascendam numa carreira intelectual fora do situacionismo dominante, que
era representado pelo Correio Paulistano. Nesse sentido, Miceli justifica que “toda a vida
intelectual era dominada pela grande imprensa, que constituía a principal instância de produção
cultural da época e que fornecia a maioria das gratificações e posições intelectuais” (2001,
p

15).
É importante lembrar que o grupo Mesquita possuía intelectuais como Mário de

Andrade, Paulo Duarte e Monteiro Lobato. Em contrapartida, O Correio Paulistano, que a
partir de 1922 tornou-se a sede do movimento modernista Verde-amarelo, considerado uma
vertente conservadora do modernismo, tinha suas diretrizes norteadoras pautadas em dois
vieses, o cultural e o político. O primeiro, buscava uma ruptura radical com toda herança
cultural europeia, já o segundo via no autoritarismo o método necessário para se conquistar a
independência cultural e política da nação.
Contudo, o “grupo do Estado”, liderado por Júlio de Mesquita Filho, assentiam na
primordialidade de se criar uma universidade no país, ideia que se integrava ao projeto de
Comunhão paulista, mas não era nova, pois o projeto de criação de uma universidade no país
originou-se ainda no Segundo Império, apesar desta proposta não ter sido consumada devido à
Proclamação da República. No novo governo instaurado no Brasil em 1889 e a designação de
Benjamin Constant, que possuía uma política educacional pautada na ideologia comteana, para
ministro da Instrução dos Correios e Telégrafos, em 1891, beneficiou a corrente de facilitação
ao ensino superior (CUNHA, 2007).
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Esta afluência possibilitou o aumento das faculdades isoladas, principalmente as
privadas, porém, muitas destas não procuravam a equiparação de seus currículos e, por isso,
não eram consideradas oficiais e nem seus diplomas eram reconhecidos. Esse processo de
desoficialização do ensino superior - que durante o império foi incentivado pelos liberais teve, durante o início da república, os positivistas como principais articuladores e, como
consequência destas mudanças, foi possível “alterar radicalmente o mecanismo de
discriminação cultural/social posto na passagem do ensino secundário para o superior”
(CUNHA, 2007, p.160).
Os cargos de docentes para o nível secundário, devido à falta de instituição focada na
formação destes profissionais15, eram ocupados por bacharéis que viam a docência como forma
de completar a renda ou, em alguns casos, como única ocupação de subsistência. Recebiam
valor irrisório e, devido à alta carga horária a que eram submetidos, não tinham tempo para
cursos de aperfeiçoamento profissional (BONTEMPI JR., 2001).
Em 1925, Júlio de Mesquita Filho publica no jornal O Estado de São Paulo, A Crise

Nacional, que mais tarde será transformado em livro. Segundo Cardoso (1982), o estudo se
refere à crise política manifestada após o estabelecimento do regime republicano no país. É
nesse momento que Mesquita Filho expressa sua ideia de universidade, definida como uma
estrutura que aglutinaria a mentalidade nacional (LIMONGI, 2001).
De acordo com Dóris Sathler S. Larizzatti (1999), o sistema político nacional entra em
crise por três fatores, a perda da homogeneidade dos cidadãos, que mantinham uma opinião
pública esclarecida devido à Lei Áurea, que antecede o novo governo, além do intenso fluxo de
imigração que rompe com essa homogeneidade. O segundo fator se relacionava ao sistema
oligárquico, que dissipava a vontade popular, e por fim, a imigração estrangeira, que veio ao
Brasil sem compromisso com o país, visando apenas a fortuna. Dessa forma, há uma ruptura
entre a elite brasileira e a classe política.
Mesquita Filho identifica duas soluções a serem tomadas para combater a crise
nacional, a primeira proposta se relaciona “ao problema institucional, através do “voto secreto”
e do “referendum” . A segunda seria relativa ao problema cultural, através da organização
eficiente dos organismos de cultura, “em especial das universidades” (CARDOSO, 1982, p.36).
O jornalista assevera que a criação das universidades é necessária à emancipação da

15 Neste caso, podemos excetuar o Instituto Caetano de Campos, que em 1933 seria transformado em Instituto de
Educação, pela reforma Fernando de Azevedo e, posteriormente, incorporado à Universidade de São Paulo.
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nacionalidade, pois o ensino superior teria como função, “formar as elites indispensáveis à obra
de regeneração política da sociedade brasileira e à superação da ‘crise nacional’, com a
destruição do poder das oligarquias” (CARDOSO, 1982, p.37).
Em 1926, o jornal O Estado de S. Paulo publica, no decorrer de quatro meses, o

Inquérito16, realizado por Fernando de Azevedo a pedido de Júlio de Mesquita Filho. A pesquisa
tinha como objetivo traçar um panorama da instrução pública em São Paulo e, para alcançar o
fito, Azevedo enviou questionários para professores de ensino normal, secundário e
universitário, além de jornalistas.
Segundo Cardoso, o Inquérito ratifica que há a ausência de um “ideal orientador”, uma
“política de cultura” e “um espírito de continuidade” na instrução pública em São Paulo, dessa
forma haveria uma escassez de princípios na política educacional que impediria o crescimento
do aparelho de ensino. Assim sendo, para Fernando Azevedo, este florescimento viria,

não por via de ‘evolução orgânica', mas por meio de enxertos, retoques e
achegas, variáveis segundo a fantasia e os caprichos individuais e tendências
as mais das vezes criadas não por convicções de uma elite orientadora, mas
por circunstâncias políticas na composição precária dos governos (1926, p.3).

De acordo com Larizzatti,

Logo às primeiras linhas da introdução, o organizador esclarece que há dois
tipos de reformas educacionais. Aquelas que define como políticas,
produzidas nos gabinetes, em sigilo, e que de lá saem prontas para receber a
aprovação do Legislativo; e outras que devem atender a uma “política de
educação, norteada não por homens, mas por princípios”, baseada nas
“realidades e necessidades nacionais”, vivificada pelas “idéias científicas” e
concretizada por profissionais da educação, para, posteriormente, se chegar a
uma “política de cultura, de bases sólidas, de espírito marcadamente nacional
e de objetivos precisos” (1999, p. 156).

Em 1928, a Associação Brasileira de Educação (ABE) organiza, na cidade de Belo
Horizonte, a II Conferência Nacional de Educação, que reuniu diversos intelectuais do meio e
16 A pesquisa realizada por Fernando Azevedo foi composta de três inquéritos sobre o ensino primário, o ensino
profissional e técnico e, por fim, o ensino secundário e superior. Os três inquéritos foram enviados a diversas
personalidades do meio educacional. A análise das respostas permitiu ao autor desenvolver um diagnóstico do
ensino de São Paulo e propor algumas diretrizes. Ver Soares (1978), Cardoso (1982) e Larizzatti (1999).
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teve como pauta o ensino superior e universitário. Esta Conferência, elaborou, no padrão da
pesquisa de Fernando Azevedo, uma investigação sobre o problema universitário em âmbito
nacional. O autor demonstrou uma rejeição ao modelo de universidade existente no Rio de
Janeiro. E afirmava que: “Ou nós educamos o povo para que dele surjam as elites, ou formamos
elites para compreenderem a necessidade de educar o povo” . (AZEVEDO, 1926, p.3).
Azevedo externava também a preocupação por não existir no Brasil universidades, e
com isso, as instituições de pesquisas e altos estudos. À época, a existência dos institutos
profissionais isolados, de acordo com o intelectual, maculava a imagem do país diante das
sociedades modernas. Dessa forma, os documentos elaborados por Mesquita Filho e Azevedo
expressam que o foco dado à educação e, especificamente, à ideia de universidade, possui um
sentido político, pois acreditam que o ensino superior deve ter como cerne a cultura geral
desinteressada, filosófica e científica e se liga às democracias modernas ao atribuir a função
intransferível de instruir, isto é, preparar e aperfeiçoar as classes dirigentes além de formar os
professores do ensino secundário e superior. Nessa perspectiva, “a função das Universidades
seria a formação das elites e a do ensino primário, a formação das massas” (CARDOSO, 1982,
p.31).
Conforme Larizzatti,

A supremacia universitária sobre os demais níveis de ensino também é
explicitada no inquérito quando, ao analisar as democracias modernas e as
repúblicas antigas, afirma que “o grau de civilização que atingiram, foi
marcado pelo valor de suas classes dirigentes”, e que “a preparação das elites
intelectuais precedeu sempre, em toda parte, à instrução de massas”. A
“educação do povo” é vista como uma conquista do Estado moderno, sendo
que “o direito do voto trouxe, como conseqüência, o direto à instrução” (1999,
p.158).

Júlio de Mesquita Filho e Fernando de Azevedo esclarecem, de forma indireta, que a
interpretação que possuem da sociedade brasileira provém de uma perspectiva paulista. Este
fato é elucidado no documento A Comunhão paulista, de autoria de Júlio de Mesquita Filho e
publicado no jornal O Estado de São Paulo em 1922 e também por Larizzatti, que afirma:

Percebemos que a “elite” está associada ao Estado de São Paulo e o povo aos
demais Estados, revelando a idéia de tutela popular pela “grande inteligência”.
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A história dos bandeirantes legitimava a constituição de um Estado autoritário,
disciplinado com uma população que deveria ser “obediente à firme unidade
do comando”. O passado bandeirístico legitimava ainda a dominação paulista
frente ao Brasil, porque havia sido o bandeirante quem dilatara a pátria,
implantando uma conduta disciplinadora pela sua ação “guerreira e mística”
(1999, p.130-131).

Dessa maneira, independentemente do posicionamento político dos intelectuais
paulistas, estes possuíam uma visão semelhante da importância de São Paulo e de sua história
bandeirística no alargamento das fronteiras brasileiras, assim como na política e economia do
país, sendo os paulistas, na Primeira Republica, por diversas vezes governado o país. Esta visão
da ascendência paulista se evidencia nas diversas obras de Alfredo Ellis Júnior que abordam as
bandeiras paulistas, seus representantes, a importância do desbravamento das terras na busca
do apresamento indígena e de metais preciosos, além da formação de seu povo e sua
superioridade eugênica.
O documento, conforme Cardoso, é uma missão comunitária paulista, “concebida
como uma missão superior, responsável pela formação da nacionalidade”, pois tinha-se a
“concepção do Estado de São Paulo como Estado-chave, de onde deve partir, como sempre
partiu, o movimento de condução da nacionalidade” (CARDOSO, 1982, p. 39-40). Assim
sendo, apesar do documento não explicitar claramente a ideia de Comunhão paulista, a autora
chegou a três asserções:

a) a Comunhão é constituída por aqueles elementos que têm “visão política”,
isto é, visão dos grandes problemas da nacionalidade (a política militante
partidária seria destituída desta visão); b) a Comunhão é paulista porque
apenas alguns Estados da Federação teriam capacidade política, dado o seu
nível de desenvolvimento; dentre estes, São Paulo seria chave; c) a Comunhão
é paulista, ainda, porque de São Paulo deverá partir, porque sempre partiu,
por uma “fatalidade histórica”, um projeto político para a nacionalidade: “é o
mesmo ideal a absorver o mesmo paulista”, na realização de um “legado do
passado” (CARDOSO, 1982, p. 40).

O jornal O Estado de S. Paulo articulou um grupo de intelectuais, políticos e jornalistas
que tinham um posicionamento democrático17, favoráveis à Comunhão paulista, que se

17 “O projeto político do “grupo do Estado” está dirigido à “definitiva instalação da democracia no Brasil” e para
a restauração dos princípios democráticos da República, que teriam sido deturpados pelos homens que exercem o
poder” (CARDOSO, 1982, p. 41).
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intitulavam “grupo do Estado” . Este grupo possuía um projeto político que visava a instalação
da democracia e a regeneração política da nacionalidade, ou seja, a educação e, de forma mais
realçada, a Universidade. A Comunhão paulista, que era a representação ideológica da referida
associação, via na educação, principalmente a universitária, o objeto de concretização de seu
projeto.
A concepção de hegemonia cultural e política inserida na proposta do ensino superior
evidencia uma hipótese de sociedade fundada nas categorias elites/classes médias/massas.
Dessa forma, a iniciativa de criação da Universidade surge como

o núcleo fundam ental, na m edida em que, sendo o centro de form ação e
reprodução das elites dirigentes, o seu controle perm itiria, em term os culturais
e políticos, im prim ir um a dada direção, em term os de concepção de m undo, à
form ação daquelas elites. N esta m edida, o
controle
da Universidade
aparece, para o "grupo do Estado", com o condição do exercício da hegem onia
cultural e política (CARDOSO, 1982, p.52).

Nesse sentido, o “grupo do Estado” surge como um partido ideológico18, um Estadomaior intelectual, pautando a criação da Universidade num ponto estratégico da construção do
projeto de hegemonia cultural e política.
Com a Revolução de 1930, os ideais e os membros do Partido Democrático são
favorecidos em detrimento do Partido Republicano Paulista. Sobre o período, M. Ellis escreveu:

E, em outubro de 1930, irrom peu, brutalm ente, a R evolução...contra São
Paulo...Era o desfecho do longo processo político-m ilitar revolucionário, de
tum ultuado curso, desencadeado em 1922, com levante do Forte de
C opacabana. O cupou São Paulo, com o terra conquistada. G aúchos unidos
para com bater São Paulo desunido... E a R evolução incendiou, pilhou,
perseguiu. A sede do Partido R epublicano Paulista. O Correio Paulistano.
Com a conivência das am bições políticas regionais que abriram as portas de
Itararé e entregaram São Paulo....Presos - em grande núm ero - foram os
líderes republicanos encarcerados no presídio da Im igração - entre eles
A lfredo Ellis Júnior - junto com crim inosos com uns; e os que detinham cargos
foram substituídos por elem entos do Partido Dem ocrático... Selada estava a
m anifesta cisão entre os paulistas... M udava o cenário da estrutura dom inante
e da sua suprem acia política. Chegava ao fim a hegem onia dos fazendeiros do
café. Fim de um a época... (ELLIS, M., 1997, p.58-9).

18 De acordo com os próprios líderes do “grupo do Estado", o partido ideológico seria uma capacidade de liderança
independente e superior aos partidos políticos.
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Impossibilitado de exercer cargos políticos, em razão do novo cenário imposto pelo
movimento de 1930, Alfredo Ellis Júnior, com o auxílio de Taunay, ao qual se considera
discípulo, inicia sua carreira na docência.

O prim eiro ginásio em que fui ensinar foi, ainda em 1931, o Ginásio de São
Bento, em que eu havia sido aluno de 1907 a 1911. N esse estabelecim ento
religioso de ensino secundário, graças ao prof. Taunay, eu pude arranjar
algum as aulas. A seguir, obtive algum trabalho no Ginásio Ipiranga (ELLIS
JR. 1979, p. 15).

O recente ensino superior brasileiro, se compararmos com outros países latinoamericanos, possuía, até a década de 1930, uma tradição nova e pautada em faculdades isoladas.
O conceito de universidade19 e a implementação destas se dá a partir de 1920 com a criação da
Universidade do Rio de Janeiro, que compreendia a reunião de algumas faculdades já existentes
na antiga capital, assim como a posterior criação da Universidade de Minas Gerais. Esta
experiência, de aglutinação de várias faculdades, tornou-se responsável pelo surgimento de
outras universidades, apesar de serem consideradas, por muitos, modelos de fachada, pois a
união não ocorria na prática e as faculdades continuavam isoladas. Visando organizar a criação
das universidades, em 11 de abril de 1931 é promulgado o decreto n° 19.851, conhecido como
Estatuto das Universidades Brasileiras que estabelece “os padrões de organização para as
instituições de ensino superior em todo o país (...). Cada universidade seria criada pela reunião
de faculdades” (CUNHA, 2010, p.165).
A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, no pós-Revolução e, a nomeação
de Armando de Salles Oliveira a Interventor de São Paulo pelo governo de Getúlio Vargas,
marca o momento em que os ideais do “grupo do Estado” começam a tomar forma. Salles
Oliveira considerado como um homem pertencente ao “grupo do Estado”, assinou, em maio de
1933, o manifesto que cria a Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, mesmo que
essa instituição não esteja vinculada a proposta. Nessa perspectiva, D ’Araújo argumenta:

19 O conceito de universidade, segundo Roiz (2012), já passava por uma extensa discussão sobre sua função e no
que elas consistiam, porém, para Francisco Campos, ex-ministro da Educação, compreendia uma “unidade
administrativa e didática que reun[iria], sob a mesma direção intelectual e técnica, todo o ensino superior, seja o
de caráter utilitário e profissional, seja o puramente científico e sem aplicação imediata” (CAMPOS, 1940 apud
ROIZ, 2012, p. 39).
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A sociologia é vista com o instrum ento capaz de oferecer o retrato da realidade,
preocupação fundam ental da elite intelectual que busca o “Brasil real” . Este
B rasil não vinha sendo apreendido pela falta de contato entre as elites e a
realidade, assim com o pela cópia de m odelos estrangeiros aplicada
diretam ente à situação nacional. R essurge a crença de que as elites, desde que
recebam treinam ento especializado, podem adquirir o conhecim ento
necessário para transform ar o B rasil. E, dentro dessa necessidade de
treinam ento, a sociologia reaparece com o a ciência que orientará os indivíduos
e os grupos no cam inho da salvação nacional. É nos anos 30 que tem os a
instalação dos prim eiros cursos específicos de sociologia. A E scola Livre de
Sociologia, sonho e realização de Roberto Sim onsen, é fundada em 1933, em
São Paulo, e, dentro desse m esm o espírito, cria-se, em 1934, a Universidade
de São Paulo. (1999, p.91-2)

Contudo, mesmo que a Escola Livre de Sociologia e a Universidade de São Paulo
tivessem sido criadas num curto espaço de tempo entre elas, a primeira instituição não fez parte
da proposta do jornal e nem da Comunhão paulista, apesar de ambas terem sido fomentadas
pela elite e para a elite que visavam um protagonismo paulista, ou seja, a consolidação e
legitimação da importância de São Paulo na gerência do país.
Segundo Antunha

A U niversidade foi fundada exatam ente com o um a form a de superar-se o
isolam ento e a dispersão existentes no ensino superior paulista, ao início da
década de 1930, o qual era constituído por um pequeno grupo de escolas
independentes umas das outras e sem qualquer vínculo m ais estreito que as
aproxim asse (1974, p. 47).

O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, publicado em 1932, em que os intelectuais
exigiam o direito a uma escola laica, pública e obrigatória, representou a mobilização de alguns
intelectuais e educadores contra a “velha escola brasileira” .
Além disso, o manuscrito é aludido como

a contrapartida da “revolução de 1930”, no cam po da educação e da cultura,
(...) que sintetizou as aspirações reform adoras que vinham se desenvolvendo
desde o final da Prim eira Guerra. É apontado com o o m arco-síntese n a história
da “evolução das idéias pedagógicas” e testem unho da m ilitância dos
educadores profissionais e dem ais intelectuais que exigiram um a tom ada de
posição firme e abrangente p o r parte do G overno Provisório que se
apresentava hesitante entre um a posição afirm ativa quanto a um a política
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nacional para esse setor, nos m esm os m oldes com o j á vinha se processando
em outros setores (LA RIZZATTI, 1999, p.211).

O documento, escrito por Fernando de Azevedo e assinado por Júlio de Mesquita
Filho e mais 24 signatários foi endossado pelo jornal O Estado de S. Paulo, e faz parte do
movimento pela reconstrução educacional e auxiliando como parte integrante e essencial a
campanha, promovida pela Comunhão paulista, pela reconstrução nacional e pela gênese da
Universidade de São Paulo, período em que, a partir de articulações de intelectuais e da elite
paulista, começam a tomar forma as visões dos intelectuais.
Segundo Irene Cardoso, Júlio de Mesquita Filho sofreu influência da obra A Defesa

Nacional, de Olavo Bilac e Rui Barbosa na elaboração da campanha realizada pelo jornal em
prol da Comunhão paulista. No mesmo escrito em que Barbosa apresenta o 1° Relatório do
Ministério do Império, em 1882, sugere a criação de uma Universidade como uma instituição
de caráter público e não privado, pautada no pensamento liberal educacional brasileiro, reputar
a universidade como forma de poder e, por fim, a constituição de um conceito cultural e moral
da Universidade que se ligará à concepção da instituição idealizada pelo grupo do Estado por
não ser considerada “uma reunião de três ou mais institutos de ensino superior, mas como uma
instituição dotada de uma organicidade, cujo "músculo central" seria a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, órgão fundamental da direção cultural e moral da nacionalidade”
(CARDOSO, 1982, p. 59).
Nesse contexto, Fernando Azevedo, Júlio de Mesquita Filho que, de acordo com
George Dumas20, é considerado “o verdadeiro fundador da faculdade”, e outros intelectuais,
incorporam no projeto legislativo da criação da Universidade São Paulo os pontos essenciais
do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. E com o apoio do governador de São Paulo,
Armando de Salles Oliveira, através do decreto n° 6.283 de 25 de janeiro de 1934, a
Universidade de São Paulo (USP) é fundada a partir da reunião de faculdades já existentes,
como a da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Faculdade de Medicina, Escola
Politécnica, Instituto de Educação, entre outras, e a formação da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras (FFCL), considerada essencial na constituição de uma autêntica universidade
herdeira do projeto da Comunhão paulista.

20 George Dumas foi o representante do Groupement des Universités et Grandes Écoles de France pour les
Relations avec l ’A mérique latine, auxiliou na criação da USP e na escolha dos professores franceses que vieram
ao Brasil.
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A U niversidade nascia m arcada pela recuperação, pela Com unhão paulista, do
projeto de reconstrução educacional da nacionalidade. A U niversidade é a
"suprem a consagração” dos ideais de 9 de Julho de 1932 (editoriais de
10/6/1934 e 16/6/1934), a resposta cultural de São Paulo, ou mais
precisam ente da Com unhão, de um lado à “ignorância e à incapacidade dos
hom ens que até 30 haviam discricionariam ente disposto dos destinos do (...)
Estado, com o da N ação” e, de outro, "à fatuidade vazia dos escam oteadores
da R evolução de outubro". H avia-se chegado à convicção de que o "problem a
brasileiro era antes de m ais nada um problem a de cultura” . Daí a fundação da
U niversidade e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras dentro de um a
perspectiva de "reform a radical do aparelham ento escolar do País e a
instauração de um a vigorosa política educacional” (CARDOSO, 1982, 124
5).

Desde sua criação, a USP foi considerada a portadora de um projeto político liberal,
educativo e científico, que tinha como objetivo modernizar a nação através da formação das
elites paulistas, transformar a instituição numa universidade moderna, equiparada com as
europeias e incorporar o caráter científico, formando pesquisadores.
A partir do que foi observado sobre a trajetória formativa de Alfredo Ellis Júnior e do
contexto histórico-político década de 1920 e 1930, o próximo capítulo visa analisar o itinerário
do intelectual dentro do Correio Paulistano e do Partido Republicano Paulista, com o intuito
de compreender de que forma sua produção e seu percurso nestas instituições contribuíram para
a sua formação como intelectual e o alicerçamento de sua cosmovisão.

37

Capítulo 2 - O berço intelectual e político de Alfredo Ellis Júnior

De acordo com Myriam Ellis, no centenário da independência do Brasil, Alfredo Ellis
Júnior é apresentado pelo seu antigo mestre, Afonso Taunay, ao jornal Correio Paulistano. O
ingresso na imprensa marca a gênese de sua atuação no mundo intelectual. Ellis Jr. considera
esse momento como o início de sua carreira política e literária, pois foi a partir desses artigos
que resultou três de suas obras: “ O Bandeirismo Paulista e o Recuo do Meridiano” (1924),
“Raça de Gigantes” (1926) e Meio século de bandeirismo (1939), entre outras obras que
tiveram grande relevo em sua historiografia. Porém, apesar de sua filha indicar o ano de 1922
como o de inserção na imprensa, é apenas em 1923 que se inicia sua contribuição como
articulista.
De acordo com Monteiro, as primeiras obras de Ellis Júnior

Elaboradas num período de aguçada tensão entre as forças políticas e
econôm icas regionais e o estado nacional, as prim eiras obras de Ellis Jr.
destacavam -se pelo seu tom polêm ico e pela audácia das teses avançadas, na
trem enda enxurrada de novos estudos exaltando os antigos paulistas, agora
cham ados de bandeirantes. Ao contrário de seu m estre A fonso de Escragnolle
Taunay, cuja vastíssim a obra constitui um a desordenada crônica de fatos,
eventos e personagens pitorescos, Ellis Jr. am bientou o bandeirante e,
sobretudo, a m estiçagem num contexto cientificista tão em aranhado quanto a
densa m ata penetrada pelos m esm os sertanistas. Lançando m ão de um a
verdadeira floresta de pressupostos evolucionistas, em que pesavam as teorias
abraçando o papel determ inista da raça e do m eio físico, Ellis Jr. esforçou-se
para m ostrar as bases científicas e históricas da especificidade do caráter
paulista, que fundam entavam o papel de liderança econôm ica do Estado de
São Paulo n a R epública e justificavam seus anseios autonom istas
(M ON TEIRO, 2001, p.196-7).

O ingresso no periódico também foi responsável por sua entrada no movimento literário
Verde-Amarelo, em que travou relações com Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo, Plínio
Salgado e outros intelectuais que contribuíram para sua trajetória literária e política.
A sua estreia na imprensa se efetivou com uma série de 12 artigos, publicados entre 03
de maio de 1923 e 03 de setembro do mesmo ano, intitulados Meio século de bandeirismo,
retratando algumas das bandeiras que ocorreram entre 1590 a 1640. Porém, os artigos não
tiveram uma periodização definida, variando de semanal a quinzenal, apesar de possuírem
destaque no impresso. Alguns artigos, inclusive, foram publicados na primeira página do jornal.
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A série que retrata bandeiras seiscentistas que rumaram tanto para o sul, alcançando as
regiões de Guayrá (Paraná), Tape (Rio Grande do Sul) e Uruguay, também se direcionaram
para a região que hoje compreende Minas Gerais e Goiás. Ellis Júnior também aborda em seus
artigos a ocupação holandesa no Nordeste e as famosas expedições de Raposo Tavares, Fernão
Dias Paes e outros.
O pesquisador tem como principais fontes documentais os registros da Câmara
Municipal de São Paulo, além de inventários e testamentos, todo esse material é de domínio
público e de grande relevância na pesquisa, segundo o autor. Suas fontes bibliográficas
abrangem Silva Leme, com a obra Genealogia Paulista e coletâneas de Afonso Taunay, entre
outros, realizando um amplo cotejamento com Orville Derby e Teodoro Sampaio em suas
publicações na Revista do Instituto Histórico de São Paulo e Brasileiro, respectivamente.
A série de artigos obteve grande destaque na imprensa, este fato se comprova com a
publicação, na primeira página, no dia 20 de agosto de 1923, de uma resenha crítica elaborada
por Afonso Taunay, que também aproveita para agradecer a Washington Luís pela publicação
das obras Inventários e Testamentos, das Actas e do Registo Geral da Camara de São Paulo,
assim como Ellis Jr. o faz, diversas vezes em seus artigos21. Na crítica, Taunay diz:

Excellentes artigos está a publicar A lfredo Ellis Junior sobre as prim eiras
décadas do bandeirism o, fructo do estudo acurado quanto consciencioso dos
docum entos, hoje, im pressos, dos archivos paulistas, m unicipal e estadual,
obra que jam ais se poderá louvar, devido à clarividência e á lealdade do
historiador que hoje ocupa a presidência de São Paulo. Este oferecim ento, de
tanto achado de vulto a qualquer estudioso, posto no alcance de todos pela
facilidade da im prensa, é ao m esm o tem po um a grande dem onstração do
altruísm o de quem prom oveu tal publicação, que assim abriu m ão de preciosas
descobertas feitas através das dificuldades enorm es da leitura dos originais
com o exatam ente lhe succedera h á 20 anos atrás. R ebuscando neste enorme
acervo dos Inventários e Testamentos, das Actas e do Registo Geral da
Camara de São Paulo , obteve A lfredo Ellis Junior num erosas novidades que
nos vai relatando, com excelente logica e m uita arte de bem dizer. Já nos dera
optim a am ostra do seu pendor pelas letras históricas no seu Ascendendo na
historia de São Paulo , brilhante estréa: agora “arm ou-se cavalheiro” fazendo
o que deve fazer o historiador, apresentar pesquisas originaes, fugindo ao vezo
destes repetidores em legião que infestam a nossa bibliografia de história,
copiadores do que está im presso, com ares de quem está dizendo cousa nova.
Parabens lhe são m uito m erecidos por tão bello com eço. M uito espera a
historia de São Paulo deste jo v en cultor de sua grande m ina ignota, que se

21 A publicação de documentos faz parte de um programa de IHGB que buscava localizar fontes essenciais para a
história do Brasil tendo como apoio à esta tarefa o suporte governamental, visando incentivar o espírito de
nacionalidade.
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revela tão arguto, esforçado e, sobretudo, leal n a proclam ação da verdade.
(TA UNAY, 20 ago. 1923, p.1, grifo do autor).

Inegavelmente, a origem desses estudos que se transformaram na tese de concurso para
o ingresso na cátedra de História da Civilização Brasileira, em 1939, e que foi logo em seguida
publicada como o primeiro número da seção de História da Civilização Brasileira do Boletim
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo22, quando Ellis
Júnior já era catedrático e diretor da FFCL.
Porém, outras obras do autor, tiveram a mesma origem, entre os quais, diversos artigos
publicados no periódico. Se destacam Bandeirismo seiscentista e Raça de Gigantes. Essas
publicações ocorreram ao longo de dois anos, período em que se manteve como colunista. No
entanto, sua presença no jornal será constante após esse período. Sua trajetória política, iniciada
em fins de 1925, na Câmara Estadual dos Deputados, será acompanhada de perto pelo
periódico.
Sua segunda publicação, Bandeirismo seiscentismo, compreende uma série de 11 artigos
publicados entre setembro e dezembro de 1923, abordando bandeiras apresamento de indígenas,
de busca por metais preciosos e a Guerra dos Emboabas, ocorridas no século XVII, período que
o autor se define, tanto nos artigos como em suas obras, como seiscentismo.
A coletânea intitulada Raça de Gigantes, corresponde a 10 artigos publicados entre 15
de janeiro e 20 de outubro de 1924, e pode ser considerada a gênese de sua obra homônima. Os
artigos que antecederam a obra basilar de Ellis Jr, possuíam um caráter antropológico e
sociogênico da História de São Paulo.
Durante sua permanência como colunista no Correio Paulistano, Ellis Júnior escreveu
vários artigos que seriam o ponto inicial de alguns estudos, sendo mais tarde publicados em
livros. Dentre estas, foram selecionadas três obras desse período para análise, pois elas são
representativas do pensamento tradicionalista e eugênico do intelectual e do seu objeto de
estudo central que se dedicaria ao longo de sua vida. Apesar destas obras possuírem datas de
publicações variadas, entre as décadas de 1920 e 1930, elas são um marco do período em que
atuou na imprensa por suas pesquisas terem, originalmente, se iniciado como artigos do

22 A publicação desse primeiro fascículo, ocorrida em julho de 1939, levanta a hipótese de que Alfredo Ellis Júnior,
atuando como catedrático e diretor da FFCL, tenha tido relevante participação na criação dessa seção do Boletim,
principalmente, por sua tese de concurso compreender a primeira publicação. Ver Anexo A.
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periódico. Estas obras são: Meio século de bandeirismopaulista (1939), Bandeirismo Paulista

e o Recuo do Meridiano (1924) e por fim, Raça de Gigantes (1926).

2.1. O pensamento tradicionalista e eugênico: B a n d eirism o p a u lista e a R a ça de G igantes

O século XIX, no Brasil, se inicia com um distinto debate sobre a articulação entre o
discurso histórico e a questão nacional. É nesse momento que, de acordo com Guimarães, o
“discurso historiográfico ganha foros de cientificidade num processo em que a “disciplina”
história conquista os espaços da universidade” (1988, p.5). Neste contexto, a missão da história,
como ciência, seria inventar a nação.

N o Brasil, o lugar privilegiado n a produção historiográfica perm aneceria, até
um período bastante avançado do século X X , vinculado à profunda m arca
elitista, herdeira m uito próxim a de um a tradição ilum inista. Foi dentro desse
espaço que se produziu o discurso historiográfico, que desem penharia um
papel decisivo n a construção da historiografia e das interpretações sobre o
Brasil em torno da questão nacional (DIEHL, 1998, p.24).

No Brasil, a produção desse discurso ocorreu no âmbito do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB)23, que foi fundado em 1838, tendo como projeto a criação de
uma identidade própria da nação brasileira, caracterizada por uma sociedade heterogênea
composta por escravos negros, populações indígenas e uma minoria correspondente à elite
branca. Assim sendo, caberia aos membros do IHGB o projeto de construção da gênese da
nação brasileira, pois a “missão de escrever a história do país também era uma missão de
modernizá-lo e de garantir sua sobrevivência” (KHALED JR., 2007, p.39), destacando se uma
visão homogeneizada da sociedade que preservaria a ordem e a hierarquia social.
Conforme o cônego Januário da Cunha Barbosa, primeiro secretário do IHGB, em seu
discurso fundador, uma das missões do instituto era24:

salvar da indigna obscuridade, em que jazião até hoje, m uitas m em orias da
pátria, e os nom es de seus m elhores filhos; nós vam os assignalar, com a
possível exactidão, o assento de suas cidades e villas m ais notáveis, a corrente
23 Sobre o papel do IHGB na construção da narrativa nacional ver Guimarães (1988), Naxara (2000) e Khaled Jr.
(2007).
24 As duas próximas citações, foram retiradas de Guimarães (2010), a obra que revive textos de autores
representativos da gênese do IHGB.
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de seus caudalosos rios, a área de seus cam pos, a direção de suas serras, e a
capacidade de seus inum eráveis portos (1838, p.10 -23).

A formação de uma “nação homogênea seria o resultado de uma interpretação orgânica
entre as diversas províncias, fundamentando, por outro lado, o sentido centralizador do Estado” .
Dessa forma, “a idéia de história nacional como forma de unir, de transmitir um conjunto único
e articulado de interpretações do passado, como possibilidade de atuação sobre o presente”
(DIEHL, 1998, p.35), foi ressaltada com o resgate da imagem do bandeirante, que o cientista
Karl Friedrich Philipp Martius, expressa em seu artigo Como se escreve a História do Brasil.

O portuguez estabelecendo-se no Brasil, abandonou de certo m odo os direitos
que em Portugal possuía para com o m onarca, por quanto, em lugar de rei,
recebia um senhor (Dom inus Brasiliae). N ’isso m esm o existia um m otivo para
os colonos de jam ais deporem as armas, estarem em cada m om ento prontos a
com bater, e dirigirem -se sem pre arm ados dos diferentes pontos do litoral,
onde ao principio se estabeleceu a civilização europea m ais e m ais para o
interior aonde ninguém reconheciam acim a de si, venciam aos índios á força
d ’armas, ou induziam -os com astucia para servil-os. A ssim vem os que a
posição guerreira, em que se colocou o colono portuguez para com o índio,
contribuiu m uito a rápida descoberta do interior do paiz, com o igualm ente
para a extensão do dom ínio portuguez. A natureza particular do paiz,
principalm ente a abundancia de ouro, não era de pequeno m om ento; por
quanto as prim eiras viagens de descoberta eram antes incursões de rapinas
contra indígenas, a que escravizaram , ou só tinha por feito a descoberta de
riquezas m ineraes (1840, p.398).

O artigo, premiado pelo IHGB em 1847, torna-se a diretriz da instituição para o projeto
historiográfico que legitimaria o sentido político e a história brasileira, pautando a sua gênese
na miscigenação das três raças. Porém, apesar de destacar a ideia de que a formação do povo
brasileiro é um mestiço proveniente de três raças, Martius considera que o papel do negro é
mínimo, pois este representa uma restrição ao processo civilizador e continua ao afirmar que a
história do Brasil deve ter como ponto cardeal a esfera da história dos portugueses.
Sobre o artigo, Naxara afirma que é “um dever (im)positivo, caminho a seguir” (2000,
p.51) e, segundo Martius coloca, a história deve estimular virtudes cívicas, tais como o amor à
pátria, e deveria ser direcionada àqueles com ideais políticos imaturos, como os republicanos,
pois é impossível um país escravocrata sem uma monarquia.
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Assim sendo, Varnhagen25, alicerçado nos preceitos de Martius, concretiza, em sua obra

História nacional, o projeto político de nação que, a partir da legitimação do passado, instituiria
um presente e um futuro, ressaltando a grande importância do papel do Estado na constituição
de uma nação que não podia ignorar a miscigenação do povo, pois, segundo o autor,
independentemente do sentimento do homem branco, este não poderia ignorar que os negros,
os escravos, índios e mulatos eram parte do povo brasileiro. Apesar disso, buscavam preservar
as características da civilização branca europeia como fator dominante das políticas sociais que
embasaram a formação da identidade da nação brasileira.
A partir da década de 1850 houve um alargamento da escrita da história, englobando
outros estudos, tais como a arqueologia, a etnografia etc., apesar de ainda se prenderem a uma
concepção iluminista, essa nova metodologia possibilitou o estudo do indígena como uma
forma de explicar a importância da presença do branco, garantindo uma sequência ao processo
de formação da identidade que seria capaz de abarcar a modernização do Brasil.
Juntamente com esse projeto de construção do mito de origem nacional, também é
vinculado ao IHGB a proposta de incentivo ao progresso e ao desenvolvimento do país. Possuía
ainda o objetivo de consolidar o novo Estado Nacional e a recente nação brasileira como uma
continuação do processo civilizatório iniciado pela metrópole portuguesa, em oposição às
repúblicas latino-americanas, que seriam vistas como inimigas.

N a m edida em que Estado, M onarquia e N ação configuram um a totalidade
para a discussão do problem a nacional brasileiro, externam ente define-se o
“outro” desta N ação a partir do critério político das diferenças quanto às
form as de organização do Estado. Assim , os grandes inim igos externos do
Brasil serão as repúblicas latino-am ericanas, corporificando a form a
republicana de governo, ao m esm o tem po, a representação da barbárie
(G U IM A RÃ ES, 1988, p.7).

A construção dessa gênese da história brasileira estava pautada, além da tradição
iluminista, nos ideais de civilização e progresso, ou seja, a nação deveria ser uma continuidade
da elite branca e europeizada no Brasil. Os membros do IHGB, pertencentes à elite nacional,
acreditavam que sua principal função seria, de acordo com o cônego Januário da Cunha
Barbosa, trazer “Luz e Ordem” à história brasileira. Sobre a expressão, Guimarães diz que o
“uso desta curiosa metáfora nos discursos do IHGB indica tradições intelectuais muito precisas

25 Sobre Varnhagen ver Khaled Jr. (2007, p.81-100).
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e aponta no sentido da definição de uma identidade, tarefa para a qual estava reservado um
papel central e diretor à instituição” (1988, p.13). Os ideais positivistas que adentraram o país
a partir do final da década de 1830, quando alunos brasileiros cursaram as aulas do pensador,
auxilia na explicação do direcionamento do instituto para a filosofia de Auguste Comte, pois os
fundadores do IHGB integravam a elite política do Império. Neste contexto e segundo Diehl,

as elites brasileiras transplantaram o sistem a positivista, trocando-lhe o sinal,
m odificando-lhe a função histórica, dando-lhe um sentido conservador. Ao
invés de servirem, no B rasil, com o um a alavanca de m udanças nas estruturas
sociais, as idéias positivistas afiançaram a m odernização conservadora (1998,
p . 101 ).

De acordo com José Murilo de Carvalho (2012), a elite brasileira da primeira metade do
século XIX, possui uma homogeneidade ideológica alicerçada num treinamento de formação
jurídico realizado em Coimbra. Este processo se manteve contínuo após a independência, dando
prosseguimento à tradição do absolutismo português que fortaleceria a nova monarquia
brasileira, porém, ao mesmo tempo em que esta elite empoderava o Estado imperial, tornava-o
porta voz dos interesses agrários.
Dessa forma, o positivismo introduzido no Brasil na primeira metade do século XIX, se
manifestou na elite brasileira, num conjunto cultural, filosófico e histórico, porém a relação
com a vida política, com amplos direcionamentos ao republicanismo, começou a tomar forma
mais subjetiva na década de 1860, e mais concretamente nos anos 1870. “Paradoxalmente,
foram os positivistas lógicos que tropeçaram mais diretamente nesta questão, como resultado
da própria extensão na qual eles procuraram remover todos os resíduos de tradição e dogma do
pensamento racional” (GIDDENS, 1991, p.55).
Entre os fatores que contribuíram para a crise monárquica e para o crescente
fortalecimento do republicanismo, pode-se destacar: a Guerra do Paraguai, iniciada na década
de 1860 e que se extinguiria apenas em 1870, que como diversas mudanças no meio político e
social do país marca o início do enfraquecimento da monarquia, que culminaria no fim do
Império em 1889. A liberdade dada aos negros que decidissem lutar na guerra abriu um
precedente que culminaria na Lei do Ventre Livre em 1871; a criação, em 1873, do Partido
Republicano Paulista, segundo Carvalho, “seria a base civil mais sólida de oposição ao regime
monárquico” (1998, p.108); o fortalecimento do Exército sob forte influência do positivismo;
o início do declínio na elite brasileira de sua homogeneidade ideológica devido à supressão de
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sua representatividade dentro do Estado. E por fim, as influências externas que ocorreram no
pensamento nacional.

O ecletism o à m aneira de V ictor C ousin é quebrado pelas novas correntes
im portadas tam bém da Europa, com o o evolucionism o, o m aterialism o, o
positivism o. O ideal de progresso, m arca da elite política brasileira desde os
tem pos pom balinos, adquire dim ensão histórica concreta n a versão
evolucionista de Spencer e, sobretudo, de Comte. O progresso, diz-se, avança
por fases historicam ente definidas. O B rasil estava n a fase teológicom etafísica da m onarquia e devia avançar para a fase positiva do regime
industrial republicano (CARVALH O, 1998, p.108-9).

A República buscou legitimar o novo governo, utilizando os mesmos artífices que a
monarquia, porém, a função foi encabeçada pelo imaginário positivista, cujo os principais
representantes brasileiros eram Miguel Lemos e Teixeira Mendes. Conforme Giddens, nas

culturas tradicionais, o passado é honrado e os sím bolos valorizados porque
contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um m odo de
integrar a m onitoração da ação com a organização tem po-espacial da
com unidade. Ela é um a m aneira de lidar com o tem po e o espaço, que insere
qualquer atividade ou experiência particular dentro da continuidade do
passado, presente e futuro, sendo estes por sua vez estruturados por práticas
sociais recorrentes. A tradição não é inteiram ente estática, porque ela tem que
ser reinventada a cada nova geração conform e esta assum e sua herança
cultural dos precedentes. A tradição não só resiste à m udança com o pertence
a um contexto no qual há, separados, poucos m arcadores tem porais e espaciais
em cujos term os a m udança pode ter algum a form a significativa (1991, p.44).

A participação destes intelectuais se manifestou na elaboração de símbolos legítimos,
como os da bandeira, da construção do mito de origem e o do herói.

a prim eira sugestão por ele [Teixeira M endes] feita ao governo provisório
(leia-se B enjam in Constant) fora de adotar a bandeira que Comte propunha
para a terceira fase da transição orgânica: fundo verde orlado pelas cores de
cada nacionalidade. M iguel Lem os lem brou-lhe que o Brasil estava na
prim eira fase e que o novo em blem a deveria conservar o im perial,
acrescentando a divisa (CARVALH O, 1990, p.118).
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Dessa forma, apesar da Bandeira Nacional manter em sua essência a estrutura da
imperial, características positivas foram incorporadas, tais como o lema positivista “Ordem e
Progresso” . Esta divisa explicita bem o objetivo que o novo governo queria dar ao país, levar o
Brasil ao progresso, alcançar a modernidade. Para esse intento, o novo poder executivo deu
continuidade a propostas comteanas, como: a separação da Igreja, que secularizou diversos
costumes da sociedade; a vinculação a uma identidade americana, espelhada nos Estados
Unidos em detrimento do antigo modelo que atrelava a monarquia à antiga Europa. Para
Carvalho (1998), o republicanismo brasileiro

se fez em parte em torno do argum ento de que a república fazia parte da
identidade am ericana, de que a m onarquia era resquício da velha Europa na
A m érica. R epública e A m érica eram o novo, o progresso, o futuro. Q uando os
republicanos falavam em Am érica, era especialm ente aos Estados U nidos que
se referiam . Esse País representava o espírito de iniciativa, o liberalism o
econôm ico, o federalism o, o industrialism o, o pragm atism o, em oposição ao
paternalism o, ao protecionism o, ao centralism o, ao ruralism o, ao
bacharelism o, da sociedade m onárquica (1998, p.110).

Outro aspecto enfatizado foi a ideia de progresso aliada ao avanço da ciência e da
técnica, a partir de descobertas na área e que seriam responsáveis por transformações sociais.
Os agentes dessa mudança, abafados por uma elite rural escravocrata, passam a se destacar em
institutos cientificistas como, a Escola Politécnica, o Instituto Butantã e Oswaldo Cruz, entre
outros.

N esse contexto, com o escreve Roque S. M. de Barros, não foi por acaso que
as doutrinas cientificistas e universalistas representaram um papel im portante
n a vida brasileira: elas vinham de encontro aos ideais de construção de um
país no nível do século, o que significava, para os contem porâneos, um país
integrado aos valores dos centros da civilização (H A M BU RG ER, 1996, p.
51).

Ainda aliado a esse caráter progressista, o general Rondon, adentrou o oeste brasileiro,
levando a modernidade e o progresso a regiões inóspitas, com a construção de estradas, linhas
telegráficas e a tentativa de estabelecer “relações amigáveis com os índios a quem distribuía
ferramentas para apressar sua evolução em direção ao progresso” (CARVALHO, 1998, p.111),
além de tentar construir estradas de ferro - Madeira-Marmoré.
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O Brasil, após a Proclamação da República, se mantinha essencialmente ruralista e com
suas tradições pautadas nos costumes católicos, dessa forma, não demorou muito para que os
republicanos associassem movimentos - Canudos, Contestados e do Juazeiro, com o padre
Cícero -

que objetivavam a defesa das práticas religiosas tradicionais, buscando uma ética

fraternal, à defesa ao antigo regime monárquico. Segundo Carvalho, com exceção desses
movimentos, que ocorreram em regiões de pequena propriedade no Nordeste e no Sul do país,
o

resto do m undo rural era o reino dos coronéis que dom inavam os partidos
republicanos estaduais e davam sustentação ao governo federal e estabilidade
à república oligárquica. Este m undo, assim com o essa república, da qual
estavam excluídos 95% dos cidadãos, nada tinham de m oderno. E ra um
m undo de analfabetism o, de trabalho sem i-servil, de ausência de direitos, de
paternalism o (1998, p.116).

Apesar do enfoque modernizador e civilizatório do novo regime,

Em 1872, as cidades com m ais de 20 m il habitantes não representavam m ais
de 8% da população, porcentagem que, em 1920, m al chegava a 13%. As
m anifestações do B rasil rural eram esporádicas, em geral defensivas, m as não
deixavam dúvidas quanto ao conteúdo dos valores que as inspiravam (1998,
p.112).

José Murilo de Carvalho continua ao afirmar que, apesar dessa controversa estatística,

Entre 1884 e 1920, três m ilhões de im igrantes entram no País, a m aioria
italianos. Destes, 60% dirigem -se para São Paulo causando profundas
alterações dem ográficas. A capital do Estado entra em processo explosivo de
crescim ento e rivaliza com o Rio de Janeiro em produção industrial (1998,
p.108).

Nesse contexto e sob os auspícios republicanos, o Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo26 (IHGSP) é criado em 1894, a partir do pioneirismo de três intelectuais paulistas -

26 De acordo com Myriam Ellis (1997), Alfredo Ellis Júnior ingressou no IHGSP em 20 de setembro de 1927 e
durante sua vida, foi sócio colaborador do IHGB. Porém, não localizamos no site do referido instituo, menção do
nome de Ellis Jr. no quadro de associados. Disponível em: https://ihgb.org.br/. Acesso em: 15 nov. 2016.
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Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho, Antonio de Toledo Piza e Estevão Leão Bourroul que convidaram personalidades da elite intelectual e econômica de São Paulo com o intuito de
“fundar uma instituição que, por meio das devidas investigações, constatasse a verdade do
nosso passado histórico, pondo em relevo os eventos que enchem os nossos anais de fulgor e
de beleza” (INSTITUTO, 1984, p.9). A reunião teve a participação, entre outros, de Alfredo
Ellis (pai), Oliveira Lima, Ramos de Azevedo, Rodrigues Alves, Júlio de Mesquita, Luiz
Anhaia Melo, Campos Sales, Siqueira Campos, Teodoro Sampaio.
Sua fundação é pautada, entre outros, por objetivos de “Promover o estudo e o
desenvolvimento da História e Geografia do Brasil e principalmente do Estado de São Paulo e,
bem assim, ocupar-se de questões e assuntos literários, científicos, artísticos e industriais, que
possam interessar ao país sob qualquer ponto-de-vista” (INSTITUTO, 1984, p.23). Seus
membros, mantiveram um viés tradicionalista que, de forma antagônica, ao mesmo tempo em
que buscavam a modernização, alimentavam o mundo rural e oligárquico. Segundo Giddens,

C om binado com a inércia do hábito, isto significa que, m esm o n a m ais
m odernizada das sociedades, a tradição continua a desem penhar um papel.
M as este papel é geralm ente m uito m enos significativo do que supõem os
autores que enfocam a atenção n a integração da tradição com a m odernidade
no m undo contem porâneo (1991, p.55).

Este antagonismo, caracterizado por uma modernidade, vinculado num viés fortemente
tradicionalistas das elites brasileiras, se evidenciava com a definição atribuída aos dois termos.
O moderno eram “as novas ideias, o maternalismo, o positivismo, o evolucionismo, o
darwinismo social, o livre cambismo, o republicanismo; era a indústria, a imigração europeia,
o branco” . Já o conceito tradicionalista era o “antigo (...), atrasado, era o português, o colonial,
o católico, o monárquico; era o índio, o preto, o sertanejo, era o bacharel, o jurista, o padre, (...);
era o centralismo político (...)” (CARVALHO, 1998, p.119-120). Em conformidade com
Giddens, a “tradição, em suma, contribui de maneira básica para a segurança ontológica na
medida em que mantém a confiança na continuidade do passado, presente e futuro, e vincula
esta confiança a práticas sociais rotinizadas” (1991, p.107).
Para Naxara (2000), os Institutos Históricos e Geográficos - nacional e estaduais - dão
continuidade, na segunda metade do século XIX, ao “esforço de construção da nação, que tem
como fio condutor a elaboração de uma imagem que consolide o Brasil como parte integrante
da cultura ocidental cristã - civilizada” (2000, p.54). Nesse sentido, os paulistas dos institutos
acreditavam que explicar o passado paulista era explicar “o passado brasileiro, e pô-la em
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evidência e destaque os vultos e os feitos de nossos antepassados” (INSTITUTO, 1984, p.9).

a elite de São Paulo não se julgava, de m aneira algum a, form ada de grosseiros
arrivistas, nouveaux riches. Ao contrário, tom ara com o m otivo de orgulho um
dos paradoxos fundam entais da civilização paulista - a sua com binação de
colonizadores do século X V I (fam ílias “de quatrocentos anos”) com um a
fronteira em expansão que ainda subsistia n a década de 1930. O estratagem a
intelectual em pregado n a transform ação do “problem a” em m otivo de orgulho
foi o bandeirism o - a busca infatigável, por parte de São Paulo, da aventura e
da oportunidade, desde os dias da caça aos escravos e do desbravam ento do
sertão, n a era colonial, até o presente. Em sua form a m ais erudita, os adornos
do bandeirism o atingiram o seu apogeu n a década de 1920, quando
apareceram , os prim eiros volum es da H istória G eral das Bandeiras de A fonso
de Taunay, com o apareceu a reim pressão da N obiliarquia P aulistana e os
prim eiros núm eros dos A nais do M useu P aulista ; nesses m esm os anos, o
governador W ashington Luís tentou incutir no povo a consciência do passado
subsidiando projetos históricos e com em orativos (LO VE, 2006, p.66).

O enfoque dado pelos paulistas à história de São Paulo, mais especificamente aos
bandeirantes, é justificado por estes para se explicar a história do Brasil, pois como Ellis Jr.
coloca, “não há história do Brasil, como um conjunto homogeneo. Ella é uma somma de
capitulos de histórias regionais” (1938, p.23). E continua ao afirmar que os bandeirantes foram
responsáveis pela formação do Brasil e que serão responsáveis pelo seu futuro.

O paulista do passado n a expansão bandeirante conquistou o Brasil
territorialm ente. O paulista do futuro n a sua expansão econôm ica fará do
Brasil, um colosso, cuja im portância, no m undo será relativa a vastidão da sua
área im ensa. Eis a m issão de S. Paulo, n a Federação (ELLIS JR .,1926, p.366).

Foi nesse contexto e a partir da confluência desses dois fatores que permeavam a
intelectualidade paulista que Alfredo Ellis Júnior evidencia, em suas obras, uma forma de ver
o paulista como herdeiro de uma raça superior, a Raça de Gigantes. Originária da herança
genética de uma “nobreza mediana peninsular, do século XV” (ELLIS JR., 1926, p.100), que
segundo o intelectual, possuía um grande fator eugênico e que, inserido num ambiente
favorável, traria consequências para a história. A partir dessa concepção é que se originou os
bandeirantes, a raça paulista, porém, o autor ressalta que esse conceito de eugenia está
vinculado a uma força física, psicológica e moral, e não a questões estéticas e intelectuais.
Essa raça de gigantes foi formada a partir de diversas seleções e fatores, entre eles, as
seleções sociais e naturais na Ibéria, região da qual os povoadores provinham. Um Portugal
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dividido entre os fidalgos ricos e um povo que vivia na miséria assolados por doenças e
epidemias características da época. Foi essa classe pobre que, emigrando para o Brasil na
tentativa de escapar da miséria portuguesa, se originou os povoadores do planalto. Contudo, o
intelectual não vê a pobreza de forma negativa, ao contrário, ele afirma que, só “ahi pulsavam
vibrantes os restos da eugenia peninsular, consumida na maior parte da forma que fizemos
sentir. Só ahi se erguia a magnifica herança deixada pelos desvendadores dos mares ignotos e
conquistadores dos continentes” (ELLIS JR.,1926, p.124). E contesta também a linha dos
pesquisadores da época que descrevia o Brasil como uma colônia penal, tendo seus povoadores
sido degredados.

N ão creio que o povoam ento do B rasil tenha sido feito com os peiores
elem entos sociais. Estribo o m eu m odo de pensar em dois m otivos: a) Os
degredados que vieram foram em proporção m ínim a á população das colônias;
b) A noção do crime daquela epoca era m uito diversa da atual (1939, p.12).

Essa eugenia dos povoadores era respaldada nos emigrantes que eram oriundos das
famílias Bueno, Raposo Tavares, Prado, etc., provenientes da região sul de Portugal, com um
forte resquício de sangue mouro. Formaram, em grande parte, a sociedade paulista (FREYRE,
2003), foram destes que originaram os grandes representantes das bandeiras.

S ó puderam atravessar este dolorisissim o perigo inicial de colonização os
indivíduos provadam ente fortes, os expoentes eugênicos da raça, de m oral
alevantada e enaltecidos pela lucta victoriosa, que sustentavam com a
natureza, de espirito em preendedor, do incentivo de recursos e im provisador
de m eios, os quaes se não deixaram abater pelo desanim o do isolam ento e das
agruras dolorosas que o novo m undo teria produzido. Só a esta gente foi dado
se perpetuar, se reproduzir, e, portanto, só a ella foi o povoam ento do nosso
torrão, entregue pela natureza, que si era form idável, (...), queria para seu
desbravador um individuo digno de grandeza. Tal teria sido o typo do
povoador vicentino. Só, ele poderia ser originador da “R aça de G igantes” . Só
as suas virtudes poderiam explicar os fenôm enos do bandeirism o (ELLIS
JR .,1926, p.134-5).

Na visão dele, antes da chegada desses homens à colônia, eles passaram por seleção
migratória pois, durante a viagem ao Brasil alguns homens pereceram e, nas agruras de se viver
ao ar livre em um clima completamente diferente, se caracterizou a seleção mesológica. Além
destas seleções, alguns fatores também contribuíram para a eugenia, entre eles, o cruzamento
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dos portugueses com os índios, Ellis Junior afirma:

a verdade inconcussa, é que os m am elucos paulistas constituiram um a subraça fixa, eugenica, com os seus attributos inegualaveis de grande
fecundidade, m agnífica longevidade e espantosa varonilidade. Foram elles,
sem duvida, os coefficentes causadores da grandeza dos feitos dessa, que Saint
H illaire appellidou de “raça de gigantes” (1926, p.88).

A mestiçagem do brasileiro, transformado em uma mentalidade pelo IHGB, pois será
essa miscigenação entre o branco e o índio que, de acordo com Naxara, será “portador da
civilização, construindo uma imagem do Brasil como continuidade da mãe-pátria portuguesa o lugar em que natureza e civilização encontram-se, originando algo novo” (2000, p.49). Sobre
a relação entre brancos e índios, Gilberto Freyre assevera:

P ara a form idável tarefa de colonizar um a extensão com o o Brasil, teve
Portugal de valer-se no século X V I do resto de hom ens que lhe deixara a
aventura da índia. E não seria com esse sobejo de gente, quase toda m iúda, em
grande parte plebéia e, além do m ais, m oçárabe, isto é, com a consciência de
raça ainda m ais fraca que nos portugueses fidalgos ou nos do N orte, que se
estabelecería n a A m érica um dom ínio português exclusivam ente branco ou
rigorosam ente europeu. A transigência com o elem ento nativo se im punha à
política colonial portuguesa-, as circunstâncias facilitaram -na. A luxúria dos
indivíduos, soltos sem fam ília, no m eio da indiada nua, vinha servir a
poderosas razões de Estado no sentido de rápido povoam ento m estiço da nova
terra. E o certo é que sobre a m ulher gentia fundou-se e desenvolveu-se através
dos séculos X V I e X V II o grosso da sociedade colonial, em um largo e
profundo m estiçam ento, que a interferência dos padres da C om panhia salvou
de resolver-se todo em libertinagem para em grande parte regularizar-se em
casam ento cristão (2003, p.161).

Com relação aos negros africanos vindos para o Brasil, Ellis Jr. é categórico ao dizer
que eles não fizeram parte da realidade paulista nos séculos XVI, XVII e parte do XVIII,
pontuando que a não miscigenação do paulista (o mameluco), com essa terceira linhagem foi
um dos motivos da manutenção da raça eugênica27.
27 Para o intelectual, raça é um grupo de indivíduos com a mesma constituição anatômica e fisiológica, transmitida
de forma hereditária aos seus descendentes. No homem, isto ocorre a partir de duas forças que convergem de
forma simultânea em grupos isolados por um longo período de tempo. A primeira força, que provém do meio
físico, fundamenta-se no conceito de Lamark de transmissibilidade dos caracteres adquiridos, já a segunda força,
se pauta nos princípios darwinistas, de uma seleção nos ambientes físicos e sociais, sobrevivendo o mais apto, na
luta pela vida. São essas forças que formam e diferenciam a raça humana, contudo, a miscigenação e o processo
civilizatório impossibilitam a contínua diferenciação destas. Ellis Júnior continua ao afirmar que a classificação
das raças em tipos antropológicos que correspondem a uma variedade de ordem psicológica determina
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E ’ possível que a não perturbação do caldeam ento de duas raças, m ais ou
m enos hom ogêneas, um a das quaes trazia de além m ar, im enso cabedal de
eugenia, por um a terceira raça, com o se deu no nordéste, de m odo a com plicar
a fusão, tivesse sido um dos elem entos causadores dessa eugenesia. A leve
consanguinidade, usada no planalto entre os m am elucos, teria contribuído
para a fixação dessa sub-raça m estiça por am ixia, hoje bem europeanisada pela
chegada constante e paulatina de novos elem entos (ELLIS JR., 1926, p.88).

A sociedade colonial era pautada numa organização patriarcal, os pais escolhiam os
pretendentes de seus filhos, não havendo liberdade na seleção sexual, ocorrendo uma ruptura
no processo eugênico que só seria alcançado com a liberdade de escolha recíproca e não com
interesses pecuniários (os dotes) ou a manutenção das relações de parentescos. Apesar da
ausência da seleção sexual, um fator sobrevalece nesse momento, pois o costume de pessoas
com laços consanguíneos se casarem contribuiu na manutenção da eugenia. Para Ellis Jr., os

effeitos da consaguinidade, não se lim itavam apenas a directam ente, fixar a
perfeição, m as tinham ainda, outra form a de agir nas populações,
indirectam ente m elhorando-as, e selecionando-as. Sim, porque, se é certo que
a consanguinidade entre indivíduos perfeitos é um m eio de se fixar a perfeição
(1926, p.145-6).

Além da ausência da seleção sexual, duas outras seleções foram prejudiciais para a
eugenia paulista, estas foram: a religiosa e a do bandeirismo ou militar. A primeira diz respeito
ao recrutamento dos religiosos, que eram feitos entre aqueles com maior vocação, ou seja, maior
devoção à religião e intelectualmente mais capazes. Entretanto, esta seleção torna-se um
impeditivo à religiosidade paulista, pois, aqueles aptos à vida clerical, foram impedidos de se
reproduzirem. Já a seleção militar se torna uma restrição pois, as

guerras attrahindo para as fileiras, os hom ens m ais perfeitos physicam ente,

características que, quando em grupos isolados, estabelece um elevado grau de pureza. Dessa forma, de acordo
com o autor, o ambiente em que uma determinada grupo vive e seu grau de isolamento estabelece um elevado grau
de homogeneidade racial e, consequentemente, de uma pureza eugênica, assim como a “pobreza extrema de uma
região, o fanatismo religioso, uma arraigada conservação de costumes ancestraes são também factores de maior
pureza racial" (1926, p.21-2).
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com o m ais valorosos, não só os elim inava, nos m orticinios, das cam panhas
bellicas, com o privava, a com m unidade desses m elhores elem entos da
reproducção da especie, que assim , só ficava ao cargo dos que não podiam
servir nas fileiras, por incapacidade physica, ou pela sua falta de valor
com bativo, resultando disso um a dim inuição sensível, no potencial eugenico
de cada povo attingido pelos rigores da selecção m ilitar (1926, p.150).

No entanto, não é à guerra propriamente dita que Ellis Jr se refere, e sim, ao movimento
bandeirístico paulista, que tombou muitos homens diante da natureza, dos índios, castelhanos e
até mesmo dos jesuítas.
Para o intelectual, foram duas forças que impulsionaram o bandeirismo: primeiramente,
a necessidade de riquezas econômicas para suprir as demandas agrícolas e das vilas, que ele
caracterizou de bandeirismo de apresamento. E em segundo, um bandeirismo em busca de
metais preciosos.
O bandeirismo quinhentista foi caracterizado pelo apresamento indígena, porém, este se
diferencia do seiscentismo por se restringir ao território que hoje compreende São Paulo (ELLIS
JR., 1938). Para ele, foi este bandeirismo que “preparou o salto, que no período seguinte deveria
ser dado pelo bandeirismo” (1938, p.44). O seiscentismo, marcado pela busca de metais
preciosos, pelo apresamento indígena e pelo confronto com os castelhanos, “foi o grande século
das bandeiras” (1938, p.45).
A sociedade desenvolvida no planalto paulista entre o século XVI e XVII, possuiu um
caráter patriarcal. De acordo com Freyre,

A form ação patriarcal do Brasil explica-se, tanto nas suas virtudes com o nos
seus defeitos, m enos em term os de “raça” e de “religião” do que em term os
econôm icos, de experiência de cultura e de organização da fam ília, que foi
aqui a unidade colonizadora. Econom ia e organização social que às vezes
contrariaram não só a m oral sexual católica com o as tendências sem itas do
português aventureiro para a m ercancia e o tráfico (2003, p.34).

Outra característica desse regime social foi o comunitarismo semi-rural, pautado numa
pequena propriedade agropecuária democrática. Estes traços da sociedade planaltina ocorreram
devido à falta de recursos de seus moradores, fizeram a divisão territorial de pequenas
propriedades, que não foram totalmente aproveitadas por seus ocupantes, além disso, o caráter
comunitário e democrático se explica pois tornou-se necessário no meio de um ambiente
relativamente inóspito e selvagem. Foi dentro dessas particularidades sociais que o bandeirismo
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se desenvolveu, contudo, esse movimento também caracterizou a sociedade como seminômade,
já que os indivíduos masculinos aptos passavam grande parte da vida adulta na busca de índios
para o apresamento e de metais preciosos.
O bandeirismo seiscentista foi, para o autor, o apogeu das bandeiras. Diversas
expedições que transpuseram o meridiano, na busca do apresamento indígena e de metais
preciosos. Enquanto Raposo Tavares fez fama com a captura de índios, os Buenos, Pedroso,
Tacques, entre outros, buscaram o ouro (ELLIS JR., 1938). Porém, cabe destacar que o
apresamento indígena não se fez sem conflitos, pois na busca pelos índios os bandeirantes
encontravam, em territórios espanhóis, as missões jesuítas, entrando em conflito com os
padres28.
A descoberta de metais preciosos na região de Minas Gerais pelos bandeirantes, em
meados do século XVIII, foi responsável pelo início de transição do regime social paulista que
culminaria não só nas oligarquias cafeeiras do século XIX como num processo de seleção
regressiva eugênica.
O século XVIII, foi marcado pela “corrida do ouro”, que provocou uma intensa
emigração para as Minas Gerais, o planalto paulista foi esvaziado de seus representantes mais
eugênicos entrando, com isso, em decadência. Porém, esses fatores foram responsáveis por uma
reestruturação social, as evoluções das bandeiras geraram mudanças no caráter comunitário do
planalto, iniciando a transição para o particularismo. Da mesma forma as propriedades
cresceram, o retorno de algumas famílias às Minas e a desigual distribuição de riqueza que
caracterizou este período ocasionou uma distinção de classe, que dividiria a sociedade paulista
em aristocracia e as camadas mais baixas. O despovoamento do planalto, possibilitou

o augm ento do volum e das propriedades agrícolas, e o abandono das que
fossem m enos productivas, de m odo que a população dim inuiu m uito em
densidade, para se alargar o seu cam po de acção, crescendo enorm em ente o
28 Ellis Jr., no prefácio de sua obra Bandeirismo paulista e o recuo do meridiano (1938), diz que é acusado de ser
regionalista e ser contra a Companhia de Jesus por não utilizar as fontes seiscentistas dos jesuítas. Sobre o assunto
ele diz: “Não sou contrario aos reverendos da Companhia de Jesus. Que Deus me livre de tamanho absurdo!
Ninguem mais que eu tributa homenagem e respeito aos vultos milagrosos dos Anchietas, dos Nobregas, dos
Aspilcuetas, dos Grans, etc” (1938, p. 19). Continua ao afirmar que os jesuítas possuíam um força incomum e
eram os verdadeiros enviados de Deus, esquecidos nas selvas tropicais. E conclui justificando o não uso das fontes
jesuítas “é porque ellas são por demais apaixonadas contra os paulistas. Havia uma séria contenda entre jesuitas e
paulistas. Os jesuitas escreveram chronicas a respeito. Mas elles eram parte nessa justa. Elles, humanamente, não
poderiam querer fazer obra de historiadores conscienciosos e imparciais” (1938, p.20). Acerca da acusação de ser
regionalista, o autor alega: “não há historia do Brasil, como um conjunto homogeneo. Ella é uma somma de
capitulos de historias regionais. Cada agrupamento humano isolado na imensidão territorial, sem comunicações,
ia com sua historia particular formando a sua mentalidade especial, creando o seu typo definido (1938, p.23).
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perim etro de expansão agrícola no proprio planalto. Este facto ia, com o é
natural, fazendo desaparecer aos poucos a pequena propriedade, dando origem
ao pequeno latifúndio, o que isolava o hom em , fazendo-o perder o caracter
semi urbano, tornando-o, m ais individualista, e afrouxando os laços da
com m unhão, alem de que, já o isolam ento do planalto não era sensível, e os
perigos, que do sertão lhe poderíam advir, não eram m anifestos (ELLIS JR.,
1926, p.287-8).

O século XIX foi quando São Paulo se consagrou com os grandes latifúndios cafeeiros
e as oligarquias.

A lavoura de café no século X IX , exacerbando o utilitarism o paulista pelos
im m ensos lucros que a terra dadivosa lhe proporcionava, nada m ais fez do que
calcar, no horizonte longínquo do passado rem oto a bellicosidade do
bandeirante. O lavrador de café só pensando em trabalhar para a conquista da
fortuna econom ica, esqueceu-se, então por com pleto os m isteres das armas,
legando aos presentes o horror pela farda, e m ais cousas que tenham aspectos
m arciaes (1926, p.248).

Dessa forma, Ellis Júnior, pensava que as diversas seleções e fatores29 que foram
depurando a raça paulista no decorrer dos séculos, sua bravura indômita e audácia,
características distintas dos bandeirantes, moldaram a Raça de Gigantes, que após a fase
bandeirista se fecharam nos núcleos familiares, isolados nos latifúndios cafeeiros, contribuindo
para o fortalecimento da eugenia dos descendentes dos famosos bandeirantes que fundaram São
Paulo, “uma cellula gigante superiormente desenvolvida no tecido orgânico da Federação
brasileira” que a levou à prosperidade, à opulência. E continua afirmando que, cabe agora aos
descendentes a missão de “repetir os capítulos áureos da expansão bandeirante” (1926, p.363).
Ellis Júnior se colocava como descendente das famílias quatrocentistas, herdeiras dos
bandeirantes e que construíram São Paulo. Isto posto, não é de se estranhar que o intelectual
mantivesse uma concepção tradicionalista, arraigada desde seus antepassados, mas também
devido à forte influência do pai, o senador Alfredo Ellis. Foi através da experiência paterna que
Ellis Jr. se manteve fiel às raízes, mesmo após a perda da fazenda Santa Eudóxia, desbravada
pelo pai e pelo avô, o coronel Francisco da Cunha Bueno - que em um ato bandeirístico
oitocentista, adentraram na mata em busca do local perfeito para se abrir o cafezal. Este local
foi às margens do rio Mogi, onde hoje é a cidade de Rio Claro.

29 Ver Anexos B e C.
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Esta tradição ruralista, marcada pelo peso de uma família que se origina nos grandes
desbravadores do país, e pelo meio em que nasceu e cresceu, o manteve leal à classe rural
paulista, mesmo após a falência de Sta. Eudóxia e ao afastamento do campo. Porém essa
fidelidade também se vinculava à imagem do pai, que foi um bandeirante, agricultor, senador e
participante das campanhas cívicas. Destarte, Ellis Júnior dedicaria sua vida à defesa e
propagação das causas rurais, este fator se evidencia no decorrer de sua vida política.

2.2. Atuação política no Parlamento Estadual

A entrada no Correio Paulistano foi o primeiro degrau para a vida política de Ellis
Júnior, como afirma sua filha Myriam Ellis, mas o seu berço político era a família, ou melhor,
o pai. Para Giddens, o “parentesco, em suma, fornece um nexo de conexões sociais fidedignas
que, em princípio e muito comumente na prática, formam um meio organizador de relações de
confiança” (1991, p.104).
De acordo com Ellis Jr., o pai estava ligado às “principais cabeças implantadoras da
República (...), por certo, seria um dos diretores da nova política brasileira” (ELLIS JR., 1949,
p.110). Instalada a República e eleito deputado federal, foi ao Rio de Janeiro participar da
Assembleia Constituinte. Sua ascensão política continuou no século XX, sendo eleito senador
pelo Partido Republicano Paulista, cargo em que permaneceria até sua morte, em 1925.
O ano de 1925 foi de grandes transformações para Ellis Júnior. Foi nesse período que
ele se consagrou como articulista no Correio Paulistano e como historiador e membro do
movimento Verde e Amarelo; recebe apoio do PRP e se candidata a deputado estadual, pelo 9°
Distrito30 para a legislatura de 1925-1927. Porém, nas eleições de 25 de abril, não recebe a
quantidade de votos necessárias. Em novembro do mesmo ano, foi indicado pela Comissão
Diretora do Partido Republicano Paulista para uma vaga à candidatura de deputado estadual31
do 5° Distrito, objetivando preencher uma vaga sobressalente. As eleições ocorreram em 29 de
novembro e Ellis Jr. foi eleito e investido no cargo de deputado estadual32.

30 Apêndice - Quadros dos municípios
31 Ver Anexo D.
32 Dessa forma, as listas que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo dispõe sobre os deputados, Alfredo
Ellis Júnior não aparece na legislatura de 1925-1927, podendo apenas confirmar sua participação através dos
registros do periódico Correio Paulistano que acompanhava diariamente os trabalhos da instituição na seção
Câmara Estadual. Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/acervo-historico/. Acesso em: 25 de novembro de 2016.
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O parlamentar inicia seus trabalhos no dia 23 de dezembro de 1925 e, no decorrer de
1926, além de ser direcionado para a Comissão de Redação, ocupa, em diversas sessões, o cargo
de secretário.

As m inhas atividades no Parlam ento estadual, em benefício da econom ia do
café, não se lim itavam apenas à parte agrícola propriam ente dita da cultura
cafeeira paulista. Eu então j á pensava, e ainda penso, que é de prim ordial
im portância a parte com ercial do nosso problem a cafeeiro (ELLIS JR., 1979,
p.19).

Concomitantemente com a publicação de seu livro Raça de Gigantes, Ellis Jr. submete
seu primeiro projeto ao plenário, acerca do problema do povoamento do solo paulista, se
preocupando com a seleção dos elementos imigrantes que entram em São Paulo, pois são estes
que, no futuro, a partir da miscigenação, formarão o paulista.
Dessa maneira, o progresso científico possibilita uma seleção artificial, elegendo
àqueles que estão física, psicológica, moral e intelectualmente aptos, visando a preservação da
eugenia e do futuro da raça paulista, não deixando à mercê das seleções naturais e sociais pelo
quais passaram nossos povoadores no decorrer dos quatro séculos.
Para tanto, o parlamentar propõe a criação de um aparelhamento técnico-científico que
façam um estudo de cunho antropológico, étnico, social, antropogeográfico com observações
demográficas tencionando orientar a entrada das correntes imigratórias demandadas por São
Paulo e sugere a indicação do professor Roquette Pinto, do Museu Paulista, para dirigir o novo
órgão. O projeto número 5, apresentado no dia 17 de agosto, rapidamente aprovado com poucas
contestações, evidencia um pensamento eugenista que vai ao encontro de seu estudo Raça de

Gigantes. Obra em que faz análise dos colonizadores do planalto, demonstrando, a partir de
diversas seleções e fatores, positivos e negativos, refinamento eugênico nas famílias
tradicionais paulistas.
Ainda no ano de 1926, Ellis Júnior submeterá mais dois projetos, entre eles, o de
financiamento ao Afonso d’Escragnolle Taunay, para a continuação de História Geral das

Bandeiras Paulistas, justificando a importância dessa publicação por ser “uma obra fecunda e
necessária não é sinão elementar dever de amor ás tradições e ás glórias nacionais” (CAMARA,
23 out. 1926, p.5).
A lealdade ao pai e à classe rural paulista se manteve na vida política com assuntos
vinculados à produção, economia e transporte para escoamento dessa produção. Assim sendo,
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em dezembro de 1926, Ellis Jr. submeteu à aprovação um projeto de linha férrea que ligaria a
Sorocabana ao Paraguai deslindando sua construção por dois motivos: devido a um traçado
estratégico que, em caso de guerra externa facilitaria uma rápida locomoção do aparato militar
e, principalmente, por auxiliar no progresso e prosperidade de São Paulo, servindo de percurso
para a escoação dos produtos de uma região que teria uma grande produção, após a colonização
e, dessa maneira, protegendo também as fronteiras, que se ocupadas, evitaria invasões.

U m dos pontos que, com o deputado, abordei em 1926, foi o referente à ligação
entre o litoral exportador e o planalto produtor. Eu tratei dos problem as do
porto de São Sebastião, bem com o do porto de Santos, o da C om panhia D ocas
de Santos e o da São Paulo R ailw ay...Eu então abordei esses assuntos
entrem eados com os referentes à A lta Sorocabana, a Presidente Prudente, ao
C oronel M arcondes e ao ramal da Sorocabana, ligador dessa estrada ao rio
Parapanem a, para daí atingi o Estado do Paraná ou território do V elho Guairá,
onde tinha estado em fins de 1925. N o ano de 1926, dediquei, de preferência,
a quase totalidade da m inha atividade no legislativo do Estado ao problem a
do café (ELLIS JR., 1979, p.18).

A preocupação em se construir uma ferrovia que partiria de São Paulo e cortaria o estado
do Paraná se explica pelo declínio da lavoura cafeeira no estado devido ao esgotamento do solo
e sua expansão rumo ao estado sulista. A ferrovia incentivaria a colonização de regiões ainda
não ocupadas e a produção da lavoura.
Ao final de 1926, o intelectual passa a integrar também a Comissão de Estatística e
Divisão Civil e Judiciária, fato evidenciado tanto a partir da análise do periódico Correio
Paulistano, como das relações de comissões da República Velha do Acervo da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo.
Se pautando de justificativa semelhante, Ellis Jr. defende a construção da linha férrea
Mayrink-Santos, cujo o traçado liga a região oeste do estado paulista ao porto de Santos. O
deputado, afirma à Câmara que: “a lavoura do Estado de S. Paulo está atravessando, neste
momento, um fenômeno econômico geral, que é a sua deslocação da zona oeste do Estado para
a zona servida pela Sorocabana”, e continua ao assegurar que não exagera ao dizer que “a
Sorocabana é a Chanaan de São Paulo; e o seu progresso reflecte-se na estrada de um modo
notável” (ELLIS JR., 5 out. 1927, p.5), pois é essa a estrada que serve a zona mais rica do
Estado, possuindo a maior quilometragem.
A contínua defesa ao meio rural também é evidenciada num discurso realizado contra a
Companhia Docas de Santos que, de forma semelhante, seu pai, o senador Alfredo Ellis,
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também tinha empenhado um entrevero com a mesma empresa vinte anos antes. A contenda se
iniciou pela coleta de taxas abusivas, cobradas repetidamente com nomes diferentes, elevando
os lucros da empresa a mais de 12% do capital, que ia de encontro à lei de revisão tarifária.
Sobre as cobranças das taxas, Ellis Jr. discursa:

V ou agora m e referir ao abuso relativo ás taxas de capatazias, a que alude o
dr. A dolpho Pinto. Quando proferi o m eu discurso anterior, m ostrei á casa que
a taxa de capatazias é cobrada tam bém sobre gêneros de exportação, pelas
quaes entendo que nunca a com panhia poderia cobrar, porque capatazias
representam o serviço braçal feito pela alfandega, até serem com putados os
direitos aduaneiros, para ser novam ente a m ercadoria colocada nos vagões da
estrada de ferro, serviço esse que a C om panhia já tem rem unerado pela taxa
de carga e descarga (ELLIS JR., 11 out. 1927, p.5).

No encadeamento desta exposição oral, o intelectual redige um requerimento solicitando
por intermédio da Câmara Estadual, informações ao Ministério da Viação, de cunho financeiro
e estatístico. O discurso, assim como os anteriores e o sucedâneos, demonstra uma preocupação
com a classe ruralista, a principal exportadora de São Paulo. Porém, a atenção não se direciona
apenas para a questão viária e de exportação, este fato se revela com a elaboração do projeto
número 22, de 192733, em que Ellis Júnior solicita a criação de usinas hidroelétricas de adubo
químicos sintéticos.
Devido ao declínio das lavouras pelo esgotamento do solo, os projetos de defesa ao café
obtiveram grande destaque em sua carreia política. De acordo com M. Ellis, “o estudo profundo
da matéria, da fruticultura e da silvicultura permitiu inúmeros projetos para a defesa do café sua
substituição, que lhe valeram o renome de economista” (ELLIS, M., 1997, p.55).
Em suas memórias relata:

Eu procurava... um substituto para o café... Assim pensando, dediquei grande
parte da m inha atividade parlam entar ao estudo m eticuloso da fruticultura...
especialm ente da laranja...exportação e consum o, e atividades correlatas... tive
que abordar o estudo da sivilcutura. O fabrico do papel seria um a indústria
que poderia auxiliar a econom ia paulista. Por que não enraizar essa indústria
em São Paulo? (ELLIS JR .,1979, p.18).

33 Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/acervo-historico/. Acesso em: 25 nov. 2016.
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No caso das usinas, o intuito destas, de acordo com o projeto de lei número 22, seria de
explorar a

indústria de fixação do azoto atm osférico, em fôrm a de am ônia synthetica,
para a preparação de fertilizantes azotados e fosfatados e m atéria prim a para
a defesa nacional, e bem assim para a produção, em larga escala, de
superphosphatados e outros fertilizantes phosphatados, e m ais a produção de
chloro para inseticidas, chloração de agua potável, tratam ento de exgottos, etc
(SÃO PAULO, 13 dez. 1927).

Em 1928 se inicia sua segunda legislatura

Term inei tam bém a m inha prim eira legislatura de deputado estadual. Passaria
a seguir à segunda, isto é, de 1928 a 1930. A m inha atuação nessa segunda
legislatura não seria m enos m ovim entada e enervante. Pelo contrário! (ELLIS
JR. 1979, p.19).

E continua:

sem descurar daqueles assuntos... raciocinando, parti do princípio de que o
ciclo do café, em declínio evidente, pedia um ou m ais produtos que
substituíssem o que nos proporcionava euforia...econôm ica, a qual durava
m ais de um século e ainda duraria m ais m eio século... já se podia vislum brar
no horizonte que o café passaria a bafejar o Estado do P araná (ELLIS JR.,
1979, p.18).

Ellis Jr., na busca por alternativas ao café, que tivera sua produção reduzida com o
esgotamento do solo e as pragas que assolam a lavoura, encontra alternativa na fruticultura e
escreve que:

de h á m uito, eu me preocupava com a situação da produção do povo paulista,
que se resumia, quanto á sua exportação, unicam ente n a riqueza cafeeira. E,
por isso, foi com espirito engrinaldado de profunda alegria que verifiquei o
surto nascente da fruticultura em São Paulo, favor do qual eu me im puz com o
obrigação batalhar, com todo afinco e patriotism o, e da m aior expansão da
nossa exportação, avolum ada por essa nova fonte de riqueza, que vinha, em
um m om ento tão oportuno, servir de auxiliar para o nosso café (ELLIS JR.,
27 dez.1928, p.17).
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Para tanto, submete o projeto de lei número 108 de 1928 que toma providências sobre a
fiscalização do beneficiamento, acondicionamento e classificação dos produtos agrícolas
destinados à exportação, dessa forma, os pomares passam a ser fiscalizados instituindo tipos de
padronagem, medidas preventivas de combate a pragas e aprimoramento de culturas de laranjas
e outras frutas nacionais.
Em 1929, Ellis Jr. submete um projeto para subvenção do Estado à escola de pilotagem
da Sociedade Aero Civil de São Paulo, a qual fazia parte, tendo sido, inclusive presidente, e que
nela havia tomado aulas de aviação para a obtenção de um brevê.
O final de sua legislatura foi sobejamente marcado pelo Congresso Constituinte de
âmbito estadual, pela crise econômica gerada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque - ambos em
1929 e em 1930 - e pela crise política que foi desencadeada com a candidatura do paulista Júlio
Prestes, apoiada pelo então presidente Washington Luís e o PRP. Sua vitória nas eleições marca
o início da Revolução de 1930 e o fim da República Velha, quando o presidente em exercício,
Washington Luís, é deposto.
Nas duas legislaturas (1925-1927 e 1928-1930) de Alfredo Ellis Júnior, fica evidente
uma preocupação com o escoamento da produção, com a necessidade de se manter um alto
índice de exportação, visando manter a riqueza e a hegemonia paulista, dessa forma, o deputado
se dedica a projetos que visam o fortalecimento da produção agrícola, substituindo pela
fruticultura e a silvicultura, quando a produção cafeeira se enfraquece com as diversas pragas.
Sua atenção a estes assuntos demonstra suas raízes ruralistas e tradicionais, pois mesmo após a
perda da fazenda Sta. Eudóxia, ele mantém o vínculo com a causa devido à lealdade ao pai e à
tradição representada pela linhagem de bandeirantes de sua família quatrocentista.
Foi por este amor a São Paulo, à defesa da hegemonia e da autonomia paulista,
juntamente com uma preocupação em se manter e valorizar a tradição ruralista e a economia
paulista, que Ellis Júnior se opõe aos acontecimentos que desencadearam a Revolução de 1930
e a consequente Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Paulo pegou em armas para
lutar por sua autonomia política-administrativa.

2.3. Revolução de 1932: A Nossa Guerra!

A década de 1930 se inicia com a revolução e o fechamento da Assembleia Legislativa.
Sobre o período, Ellis Júnior diz: “A revolução de 30...fechando o Legislativo Estadual... Eu
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não me deixei abater... Fui, entretanto, obrigado a usar a pena de escritor com o cérebro de
professor para sobreviver...” (1979, p.20). Esse é também o momento em que os paulistas, além
de ter perdido seu lugar na direção do país, têm sua autonomia político-administrativa
suprimida.
O descontentamento começa a tomar forma com a criação da Liga de Defesa Paulista
(LDP), em maio de 1931, quando Tácito de Almeida redige o manifesto de sua fundação, com
um teor regionalista e objetivo de lutar pela autonomia de São Paulo, mantendo os preceitos
constitucionalistas de uma república federativa.
Alfredo Ellis Jr. esteve estreitamente ligado à fundação da LDP,

fiz inúm eras conferências de propaganda, vários com ícios, discursos no rádio,
artigos em jornais e fartíssim o m aterial de propaganda do m ovim ento de 32,
o qual foi psicologicam ente preparado juntam ente com Carlos Pinto Alves,
Tácito de A lm eida, Rubens B orba A lves de M orais, ao fundarm os e
organizarm os a L iga da D efesa Paulista (ELLIS JR., 1979, p.20).

Além dessa efetiva participação, o intelectual escreveu um livro doutrinário,

Confederação ou Separação34, no momento em que é dado o estopim da Revolução de 1932,
quando, na Marcha de 23 de maio de 1932, estudantes universitários enfrentaram as tropas
legalistas. Desse confronto, quatro jovens, Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo faleceram,
porém seus nomes dariam origem ao movimento MMDC. Foi a partir dessa mobilização que
surgiu uma onda crescente de manifestações e confrontos, resultando na Revolução
Constitucionalista de 1932.
Em Confederação ou Separação (1934), o autor faz uma crítica à centralização nacional
buscada por Getúlio Vargas, com a consequente perda da autonomia estadual e ao movimento
tenentismo.

A lucta atroz pela centralização, exhacerbada no período post revolução [de
1930], com a supressão da autonom ia dos Estados é que tem sido o m otivo de
tudo quanto se tem visto, ultim am ente. O diagnostico está pois feito da
m oléstia que m ata o paiz. H a um grupo de cham ados revolucionários,
incorporados n a denom inação de TEN EN TES, que por todos os m eios não
deixa o paiz volver á norm alidade constitucional (ELLIS JR., 1934, p.IX,
grifos do autor).

34 Apenas a segunda e terceira edições são datadas: 1933 e 1934, respectivamente.
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Para Ellis Júnior, a obra é uma forma de reivindicar justiça para todo o Brasil e não só
para São Paulo. Ele afirma que o tipo de administração para um país tão extenso e plural como
o Brasil só poderia ser bem-sucedido com uma organização política que respeitasse a autonomia
de cada estado, como a constituição de 1891 o fazia.
Na hipótese de o regime federativo ou a descentralização dos estados, na política
administrativa do país, não fosse respeitada, o Brasil sofreria com uma grande ruptura. Dessa
forma, caso a constituição não fosse cumprida e a autonomia paulista restabelecida, São Paulo
não teria outra alternativa que não a de se separar do país.
Para Ellis Júnior, em um país com uma nacionalidade homogênea, há a necessidade de
um regime que coadune tudo num só organismo político administrativo. Porém, no Brasil não
existe uma unidade nacional ou o sentimento de nacionalidade, o país é essencialmente
heterogêneo. Esta percepção parte primeiro da definição que o autor emprega ao termo
nacionalidade

que

é

“A

ENTIDADE

POLITICO,

SOCIAL-PSYCHOLOGICO-

ECONOMICA, formada por um povo, composto de um numero maior ou menor de indivíduos
ligados por laços de natureza varia” (1934, p.23-4, grifos do autor). Ele ainda explica que esses
laços que formam uma nacionalidade são compostos pelas identidades de raça, língua, religião,
origem, tradição, costumes, mentalidade, sentimentos e de ideais, ambientes físico e social, de
interesses econômicos e, por fim, de vontade de viver em comum.
Nessa perspectiva, segundo o autor, a única identidade homogênea em todo o território
brasileiro que poderia auxiliar na constituição de uma nacionalidade seria o idioma, porém,
Ellis Júnior coloca que “as línguas têm as suas origens na homogeneidade e caminham para a
heterogeneidade”, e o Brasil, como é um país novo, “ainda não teve tempo de sofrer as
consequências disso” (1934, p.50). Ou seja, a homogeneidade da língua brasileira, tende a
desaparecer com o tempo, incorporando as características regionais.
Cada identidade sofre influências regionais que determinaram a heterogeneidade.
Porém, considera que durante o Império a mentalidade brasileira possuía “um nível de
progressão, mais ou menos igual por toda a extensão territorial do paiz, legou á Republica uma
unidade” (ELLIS JR., 1934, p.55), contudo, o desenvolvimento do país na república gerou uma
disparidade regional. Para o autor, os ambientes sociais destruíram a velha unidade de
mentalidade para dar lugar às mentalidades regionais.
Outro fator de extrema relevância para uma nacionalidade são os interesses econômicos,
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pois as políticas econômico-financeira do país tem que favorecer a todos, e o descontentamento
de algum estado rompe com a homogeneidade. O autor coloca que as necessidades de São Paulo
nesse setor não correspondem às de outras regiões, dessa maneira, só

seria possível a continuação de um a união que contentasse a todos. Só ella
regulada por um a governação, que não prejudicasse, pela rigidez de seus
m oldes, os interesses econôm icos regionais, poderia subsistir. Só então
poderia haver ju stiç a para todos (ELLIS JR., 1934, p.66).

À vista disso, Alfredo Ellis Júnior, justifica que a forma de governo que mais se adequa
a essa heterogeneidade brasileira é a

que m ais descentralizada, resulte em m aior elasticidade; que faculte m ais
m obilidade; que seja m ais flexível; que não ofereça tantas asperezas, tão rijas
m uralhas. Essa fórm a de governo, evidentem ente, é a - CONFEDERAÇÃO.
Isso não é um a fórm a de governo que viria satisfazer apenas os paulistas, um a
vez que estes se acham em situação absolutam ente diferente dos brasileiros.
A C onfederação não é um a m odalidade governativa, que com sacrifício dos
dem ais, venha a resultar em benéfico de S. Paulo” (1934, p.231, grifos do
autor).

Contudo, continua o autor,

Se quiserem consum ar o supremo erro da centralização, que arquem com a
responsabilidade da futura desagregação e a form ação de m ais um a poeira de
Costas Ricas, de Guatem alas, etc. São Paulo viverá bem . Será um grande paiz,
ainda que tenha um a área reduzida, será econom icam ente form idável. B astará
acum ular o que paga para ser brasileiro. Os m ercados para seus produtos não
faltarão” (1934, p. X X - XXI).

Na busca da defesa dos “ideais de liberdade, civismo e paulistanidade” (ELLIS, M.,
1997, p.60), é que Ellis Júnior participou da Marcha de 23 de maio e da preparação da
Revolução Constitucionalista de 1932. É nessa conjuntura que o intelectual diz: “Aproveitando
o esforço... iniciei o preparo do ambiente psicológico que iria incrementar-se até a deflagração
do movimento de 1932...Tencionava criar uma mentalidade no povo, exatamente como os
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democráticos haviam feito em relação à Revolução de 30...” (ELLIS JR. apud ELLIS, M., 1997,
p.64).

Em 1932, fizem os um preparo psicológico...perfeito. Eu fui um dos apóstolos
desse preparo. N o m om ento exato, a população do Estado levantou-se como
um só hom em ... (...) eu fui um dos preparadores do am biente psicológico e
depois fui um dos com batentes m ais ardorosos...eu tinha apenas 36 anos...
(ELLIS JR., 1979, p.20).

A Liga de Defesa Paulista teve grande papel, tanto nos antecedentes, como após a
deflagração da Revolução. De acordo com Calicchio, a LDP

organizou os cham ados “batalhões da Liga de D efesa Paulista” . Instalando
postos para inscrição de voluntários, a entidade se incum biu tam bém do
“alistam ento profissional” - cadastro de profissionais dispostos a servir à
causa constitucionalis. Coube ainda à liga a cham ada “m obilização fem inina”,
destinada basicam ente a substituir nos bancos, no com ércio e na indústria a
m ão-de-obra m asculina que se havia alistado (2016, s/p.)35.

Ellis Júnior continua

A L iga de D efesa Paulista foi um a das agrem iações m ais destacadas e
agressivas da G uerra C ívica de 32, sendo essa organização sob a iniciativa de
R ené Thiolier, Jacinto Perouche, à qual eu secundei form ando forças
com batentes de dois batalhões, no prim eiro dos quais me alistei e de fuzil em
punho parti para as trincheiras de Cunha, onde lutei e, ferido à bala, derram ei
m eu sangue pelos princípios que doutrinei em livro, isto é, pela autonom ia de
São Paulo. Como a autonom ia só se podia conquistar pela C onstituição,
estávam os indiretam ente entre os que sinceram ente lutavam por esse ideal,
que era o único a nos levar ao nosso objetivo, que era a autonom ia da nossa
terra” (ELLIS JR., 1979, p.20).

Em 22 de julho de 1932, o intelectual parte com o 2° Batalhão da Liga de Defesa Paulista
em direção a Pindamonhangaba e depois segue para Guaratinguetá onde permanece pouco

35 Disponível em: < http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/liga-de-defesa-paulista> .
Acesso em: 28 nov. 2016.
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tempo, até o batalhão ser transferido para Cunha, a linha de frente da luta armada. Sobre a
tentativa de tomar um morro sob fogo cruzado com o inimigo, Ellis Júnior diz:

Lem bro-m e bem! Dispus-m e a m anter firme o m eu equipam ento, que ia
bam boleante, com o cantil, o prato de folha, a colher, a caneca, e com o fuzil
n a m çao corri pela estrada. U m a saraivada de projetis de M auser caía sobre
ela, com o chuva grossa. Eu ia avançando, m as quando cheguei ao m eio do
dificultoso passo, um furacão se abateu sobre m im, m as a rapidez de um
raciocínio me fez com preender que havia sido baleado n a perna. D eixei cair o
corpo, que tom bou sobre o joelho direito que, com o choque sobre a ponta de
um a pedra, se feriu. Eu me arrastei até onde, de novo, o barranco se elevava a
proteger a estrada e dava aos que aí se abrigassem , um ângulo-m orto ao fogo
do inim igo (ELLIS JR. apud ELLIS, M ., 1997, p.124).

O autor prolonga-se ao falar sobre seu resgate:

O m eu am igo Simões de Carvalho, soldado valoroso, ânim o sempre alegre e
espírito incansável de iniciativa, colocando-m e no pano de um a barraca,
graças ao auxílio de vários com panheiros, arrastou-m e até a casa de sapé, do
outro lado do córrego, onde um caboclo m orava com a fam ília (...). Eu fiquei
a receber os prim eiros curativos de em ergência, deitado no chão, por detrás da
choupana do caboclo. Ele quando soube que éram os paulistas seu rosto se
ilum inou de alegria. Como era com ovente aquela cena! O am or de S. Paulo
estava em todos os corações, em todas as cam adas, m esm o as m ais em contato
com a terra. Em toda parte o m esm o anseio, a m esm a angústia, o m esm o brado
(ELLIS JR. apud ELLIS, M ., 1997, p.124-5).

Ao fim da luta armada e após sair do hospital, Ellis Júnior, ainda se convalescendo,
precisou se refugiar na fazenda de um amigo em Dourados, disfarçado como um inglês para
evitar a perseguição política e o exílio no exterior. Nesse momento, aproveita o repouso para
escrever a obra A Nossa Guerra (1933), um estudo sobre as causas da revolução e os motivos
da derrota paulista.

A Nossa Guerra (1933), iniciada com um panorama político do antes e depois de 1930,
aborda a união das oposições paulistas, o PRP e o PD, na Frente Única Paulista (FUP), em
fevereiro de 1932 e transformada em porta-voz das reivindicações do estado.
Segundo Bóris Fausto,
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Em São Paulo, a inabilidade do governo federal concorreu para a deflagração
de um a guerra civil, a Revolução C onstitucionalista de 1932. N egando as
pretensões do PD, Getúlio m arginalizou a elite paulista, nom eando interventor
o tenente João Alberto. Por essa época, cresceu o preconceito contra os
nordestinos, de onde se originavam m uitos tenentes e o próprio João A lberto,
que era pernam bucano. O interventor não resistiu às pressões de São Paulo e
do interior do próprio governo e dem itiu-se em julho de 1931. Outros três
interventores se sucederiam no cargo até m eados de 1932, em um a
dem onstração da gravidade do cham ado caso de São Paulo (1995, p. 341-2).

Os paulistas estavam insatisfeitos com a nomeação do tenente João Alberto Lins e
Barros como interventor de São Paulo e exigiam um interventor paulista e civil, além de uma
Assembleia Constituinte. Dessa forma, foi nomeado Pedro de Toledo para a intervenção e a
FUP, que montou um governo com cargos divididos entre os membros perrepistas e os
democráticos, buscou a aliança com os estados mineiros e rio grandenses, porém sem sucesso.

A elite de São Paulo defendia a constitucionalização do país, a partir dos
princípios da dem ocracia liberal. Como m edida transitória, exigia a nom eação
de um interventor civil e paulista. A bandeira da constitucionalização e da
autonom ia sensibilizou am plos setores da população e facilitou a aproxim ação
do PRP e do PD. Isso ocorreu com a form ação da Frente Ú nica paulista, em
fevereiro de 1932. N ó m esm o m ês, o governo provisório dispôs- se a atender
às pressões contra o prolongam ento da ditadura que vinham , não só de São
Paulo com o do Rio Grande do Sul e de M inas, prom ulgando o Código
Eleitoral (FAUSTO, 1995, p.342-3).

Alfredo Ellis Júnior coloca como uma das causas da guerra o povo paulista, com a
saturação de seu “intensíssimo sentimento de paulistanismo, de um regionalismo, que se ia
temperando por todos que não eram da terra. Era a xenofobia em marcha de aproximação”
(1933, p.63). Sobre São Paulo, ele diz,

não era, um a sim ples repartição adm inistrativa, que o centro governam ental
do paiz, poderia com facilidade dirigir por m eio de prepostos. S. Paulo não era
um sim ples agrem iado de hom ens oprim idos pelo am biente e dom inados pelo
m eio geográfico inclem ente. S. Paulo era j á um grande paiz, pelo grau da
cultura do seu povo, pela im portância das suas cifras. Foram os paulistas que
fizeram as fronteiras do Brasil, para dirigir em todos os grandes m ovim entos
do seu passado (1933, p.67).
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Outro fator causador da guerra, segundo o autor, foram os dirigentes civis, que
conquistaram o poder através da Marcha de 22 e 23 de maio e que, após a obtenção, formaram
alianças com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, sendo contrários à derrubada do governo
varguista por meio de luta armada. Isso, porém, era oposto ao desejo popular.

Q uando os políticos da Frente Ú nica Paulista nos arrojaram a nós, povo
paulista, em um a revolução depois transform ada em guerra, nos fizeram crer,
a nós com batentes, que havia m aterial bélico...e m unições...em abundância...
N ão era verdade. Fom os enganados...nos jogaram em um a aventurosa
luta...um povo desarm ado em um a guerra profundam ente desigual... em um
m ovim ento fracassado...N ão souberam preparar politicam ente o m ovim ento,
escolhendo aliados que não só falharam em nos auxiliar, com o se alinharam
entre os nossos inim igos e invadiram o nosso território... N ão prepararam
m aterialm ente São Paulo. Tiveram tem po para fazê-lo...não estavam a altura
do povo paulista e agiram inconscientem ente...N ão pode haver quem duvide
de que o que o povo paulista fez em 1932 foi ÉPICO, m as o que os políticos
fizeram - repetirei...as palavras do grande IB R A H IM - foi H ÍPICO (ELLIS,
M ., 1997, p.71-2, grifos do autor).

O último fator foram os militares que, na colocação de Ellis Jr., queriam uma revolução armada.

D ado o golpe, vê-se que os m ilitares que prom overam o m ovim ento armado
queriam apenas fazer um a revolução. Contavam com elem entos bons e
pensavam que o fator - surpresa - lhes seria propicio. (...) ELLES IAM
FA ZER A PEN A S U M A REV O LU ÇÃ O . N Ã O ER A U M A G U ER R A A QUE
ELLES PEN SA V A M DESENCADEA R. Foi assim que, eles negligenciaram
vários elem entos, para um a lucta arm ada (1933, p.79, grifos do autor).

A Revolução desencadeada após a morte de quatro jovens, Miragaia, Martins, Drausio
e Camargo, em 23 de maio e, em 9 de Julho de 1932, foi o início da guerra cívica.

O plano dos revolucionários era realizar um ataque fulm inante contra a capital
da República, colocando o governo federal diante da necessidade de negociar
ou capitular. M as o plano falhou. Em bora a “guerra paulista” despertasse
m uita sim patia na classe m édia carioca, ficou m ilitarm ente confinada ao
território de São Paulo (...). O m ovim ento de 1932 uniu diferentes setores
sociais, da cafeicultura à classe m édia, passando pelos industriais. Só a classe
operária organizada, que se lançara em algum as greves im portantes no
prim eiro sem estre de 1932, ficou à m argem dos acontecim entos. A luta pela
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consti- tucionalização do país, os tem as da autonom ia e da superioridade de
São Paulo diante dos dem ais Estados eletrizaram boa parte da população
paulista. U m a im agem m uito eficaz, n a época, associava São Paulo a um a
locom otiva que puxava vinte vagões vazios - os vinte dem ais Estados da
federação (FAUSTO, 1995, p.346).

Sobre os motivos de sua participação na luta armada, Ellis Júnior diz:

A proposito de m inha partida para a guerra, lem bro-m e de um episódio que
m erece ser lem brado. Estávam os nas vésperas da viagem , que eu aguardava
preparado, quando, encontrando-m e com m eu am igo A ntônio B enedito
M achado Florence, fui por ele interpelado se ia seguir a luta. Respondi: M as
é claro. Incitei esta vibrante m ocidade paulista a arriscar suas vidas, com o eu
poderia deixar de ir n a frente? Eu não sou hom em de retaguarda, que fica
fazendo discursos no rádio ou nas arcadas da Faculdade de D ireito, a
proclam ar-se ‘paulista de 400 anos’. O m eu paulistanism o eu afirmo nas
trincheiras, de fuzil nas mãos. V ocê pode estar certo que só voltarei vitorioso
ou em num a padiola. V oltei vitorioso, m as tam bém estendido em padiola
(ELLIS JR., 1979, p.21).

Na perspectiva do autor, São Paulo saiu vitorioso do conflito pois,

N ão é vencido um povo que realisou o que S. Paulo fez no decorrer do anno
de 1932! (...) Só é considerado vencido um povo cujas energias abatidas e
esgotadas fazem com que ele creia n a sua inferioridade. Só é vencido um povo
que tem consciência da sua derrota, e tom ba ajoelhado sem forças ante a
clem encia do vencedor. Só é vencido um povo que deixa a lucta corrido pelas
arm as adversas, em im potência de continuar a guerra. (1933, p.287-8).

Este entendimento de Ellis Júnior pode ser explicado da seguinte forma: apesar da
derrota na luta armada, tendo São Paulo assinado sua rendição em 1° de outubro de 1932, do
ponto de vista político e econômico, o estado alcançou seu intento. Este mesmo estado ainda
era um dos mais importantes na economia brasileira, mesmo com a crise mundial protagonizada
pela Quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929. No âmbito político, houve as eleições em maio
de 1933, para a Assembleia Constituinte.

69

A “guerra paulista” teve um lado voltado para o passado e outro para o futuro.
A bandeira da constitucionalização abrigou tanto os que esperavam retroceder
às form as oligárquicas de poder com o os que pretendiam estabelecer um a
dem ocracia liberal no país. O m ovim ento trouxe conseqüências im portantes.
E m bora vitorioso, o governo percebeu m ais claram ente a im possibilidade de
ignorar a elite paulista. Os derrotados, por sua vez, com preenderam que teriam
de estabelecer algum tipo de com prom isso com o poder central (FA U STO ,
1995, p.350).

Após a promulgação da Constituição Brasileira de 1934, São Paulo iniciou o processo
eleitoral para elaborar sua constituição, em 1935. A eleição que selecionou 60 deputados
estaduais, oficializou o declínio da hegemonia perrepista, que só elegeu 23 parlamentares para
elaborar a lei magna do estado.
Contudo, Ellis Júnior, sobre sua lealdade ao partido e sua eleição, assevera:

A circunstância especial que (me) obrigava a acorrer ao cham ado P.R.P. é que
eu havia sido eleito deputado por esse partido político por duas legislaturas,
de 1925 a 1930, quando o partido estava com o governo paulista nas m ãos;
com o, agora que ele estava por baixo e em oposição, eu iria sem desdoiro o
abandonar?... Então aceitei a honra de ser um soldado dessa agrem iação
partidária. Fiz a m inha propaganda exibindo as cicatrizes que, pontilhando
m eu corpo, atestavam as lutas que eu havia sustentado. Poucos poderiam fazer
o que fiz! P or isso o povo me elegeu! (ELLIS JR., 1979, p.22)

Eleito para o Congresso Constituinte e após promulgação desta em 9 de julho de 1935,
o legislativo ganha o caráter ordinário, tendo seus deputados permanecido no cargo até o ano
de 1937, quando se inicia o Estado Novo e Getúlio Vargas fecha a Câmara.
No decorrer do mandato, Ellis Jr. informa:

me celebrizei pela agressividade ferina com que defendi encarniçadam ente
m inhas teses, idéias, princípios e postulados... eu o defendia com alm a e não
abandonava a luta enquanto não estivesse convencido de que estava errado.
Tam bém conscientem ente eu não seria capaz de um a injustiça qualquer.
Radical nas m inhas atitudes, fui rude e áspero nas m inhas m anifestações. Não
adotaria um ponto de vista se não estivesse convencido do seu acerto, fosse
esse ponto e vista radical ou não (ELLIS JR., 1979, p. 22)

Com o fechamento do Congresso Nacional em 10 de novembro de 1937 e,
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consequentemente, das Câmaras Legislativas Estaduais, Alfredo Ellis Júnior foi obrigado a
viver novamente de seus escritos e função de professor. Porém, será nesse momento que o
intelectual ingressa na docência do ensino superior, substituindo seu antigo mestre, Afonso
Taunay. À vista disso, o terceiro capítulo é destinado a analisar sua passagem pela cadeira de
História da Civilização Brasileira inquirindo, deste modo, o influxo de seu pensamento no
desenvolvimento da memória historiográfica da disciplina.
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Capítulo 3 - A consagração do intelectual

Este capítulo tem como objetivo traçar um panorama das principais correntes
historiográficas que permeavam a FFCL, mais especificamente o curso de História e Geografia,
nos anos iniciais de sua criação. Esta compreensão se faz necessária para o entendimento da
trajetória do intelectual, Alfredo Ellis Júnior na cadeira de História da Civilização Brasileira e
de que forma sua escrita da história, assim como seu pensamento eugenista e tradicional se
perpetuou por meio de seus ensinamentos.
Assim sendo, este capítulo foi dividido em dois momentos. O primeiro se destina a
apresentar a inserção da escola de Annales na historiografia uspiana, assim como o objetivo da
fundação da instituição e especialmente da FFCL e da cadeira de História da Civilização
Brasileira. A segunda parte é dedicada à escrita da história de Ellis Júnior, seu conceito de
história e de que forma este propagou seus ideais no decorrer de sua prática docente na
instituição.

3.1. A escola de A n n a les versus a Metódica na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da USP

A predominância da cultura francesa no Brasil remonta ao início do século XIX, com a
vinda da Família Real Portuguesa e com a missão francesa que criou a Escola Real de Ciências,
Artes e Ofícios, tendo Jean Baptiste Debret como integrante mais conhecido na visita ao país.
No mesmo século, a criação do IHGB, em 1838, sob a influência do Instituto Histórico de Paris,
tinha como objetivo incentivar o progresso e o desenvolvimento, delineando o perfil da nação
brasileira. Contudo, a constituição dessa nação era pautada por uma elite que dava continuidade
a tarefa civilizadora principiada pela colonização lusitana, apesar de espelhar no modelo
civilizador francês da vida social e intelectual, constituindo a civilização brasileira à imagem
da francesa (DIEHL, 1998).
A entrada da historiografia metódica no Brasil foi propiciada pelo IHGB, que se pautou
em novas orientações filosóficas para escrever a história nacional e, segundo Massi (1990),
diferentemente do grupo da revista que veio ao país visando um novo campo de estudos e uma
nova análise, os historiadores brasileiros já eram comprometidos, nesse período, com um outro
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tipo de história, o positivismo que influenciou aqueles autores que se dedicavam ao ofício do
historiador, porém não possuíam uma formação específica, devido à ausência de tais cursos no
país.
Entre estas figuras que assumiam o ofício está o intelectual Alfredo Ellis Júnior que,
juntamente com Afonso Taunay, contribuiu para a formação do historiador profissional. Estes
dois intelectuais recebiam influências muitos fortes e diretas das filosofias comteana, do
evolucionismo de Spencer, entre outras, por circularem nos mesmos meios e estarem vinculados
ao IHGSP. Outro fator que contribui para a influência do positivismo no pensamento de Ellis
Júnior era seu estreito vínculo com o mestre Afonso Taunay, do qual se considera um discípulo.
Na perspectiva positivista de Ellis Júnior, a história é factual e contínua, tendo as
mesmas consequências, sempre que as causas forem precisamente iguais. Dessa forma, ele
observa que:

vem os a repetição de quadros históricos. A ssim , o Planalto paulista viveu dois
séculos e m eio, repetindo cem, duzentas, m il vezes a m esm a situação social,
psicológica, dem ográfica, política, sentim ental, econôm ica, etc. Desde 1550
que essa região viveu em rigorosa autarquia, causada pelos com plexos
irrem ovíveis de fatores básicos, até que em 1796, pela construção da “calçada
do L o re n a ”, êsse com plexo se alterou e as consequências tam bém
proporcionalm ente se alteraram . A autarquia, inegavelm ente existente no
século XVI, continuou nos séculos X V II e XV III, p o r quê? Evidentem ente,
porque as causas continuaram . H ouve ou não repetição? É evidente que houve
repetição! A consequência só deixou de se repetir quando o com plexo causal
se alterou pela superveniência de novo fator que m odificou a situação (ELLIS
JR., 1958, p.71)

De acordo com o intelectual, a partir dessa relação de causa e consequência é que podese afirmar que a História é uma ciência e está relacionada a uma lei histórica, pois possui um
rigor de ciência exata, sendo firme e inflexível.
Seguindo essas diretrizes, Ellis Júnior afirmava que:

a H istória é ciência, pois tem leis que se repetem e é exata nas relações de
causa e efeito. Que a H istória se repete, não h á a m ais insignificante dúvida.
D esde que as causas sejam as m esm as, as consequências têm que ser
rigorosam ente as m esm as. C aso haja variações nas causas, os efeitos variarão
n a m esm a proporção (ELLIS JR.,1958, p.70).
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O ingresso deste intelectual na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL)
ocorreu num momento em que a corrente historiográfica positiva, pautada numa narrativa
tradicional, estava sendo sobrepujada pelas as ideias da escola de Annales. Segundo Peter
Burke, a revista dos Annales d ’histoire économique et sociale foi criada visando a promoção
de uma nova história, que seguiriam determinados preceitos,

Em prim eiro lugar, a substituição da tradicional narrativa de acontecim entos
por um a história-problem a. Em segundo lugar, a história de todas as atividades
hum anas e não apenas história política. Em terceiro lugar, visando com pletar
os dois prim eiros objetivos, a colaboração com outras disciplinas, tais com o a
geografia, a sociologia, a psicologia, a econom ia, a lingüística, a antropologia
social, e tantas outras (1992, p.7).

Contudo, o positivismo também esteve presente nos anos iniciais da USP, com Afonso
Taunay e Alfredo Ellis Júnior, além de George Dumas, pois ele era especialista na filosofia
comteana, assim como seu sobrinho, Paul Arbousse-Bastide, docente de Sociologia I entre 1934
e 1940. Este último considerava o Brasil como a verdadeira nação da doutrina, pois, segundo
ele, este foi o único país a compreender realmente os objetivos de August Comte (DIEHL,
1998).
Realizada, em sua maioria, pela elite, a escola metódica, também conhecida como
positiva, possui algumas diferenças historiográficas no decorrer do século XIX e XX, pois,

enquanto no século X IX houve o predom ínio de um a abordagem
fundam entada n a história política e diplom ática, com ênfase no papel dos
“grandes hom ens”, a partir de um a análise dos acontecim entos inquiridos nas
fontes “oficiais”, vir-se-ia entre as décadas de 1930 e 1940 a dar m aior atenção
à história econôm ica e social, em função de sua abordagem estrutural dos
objetos e das fontes (ROIZ; SANTOS, 2012, p.23).

Conforme Diehl,

As consequências dessas leis ou teses do positivism o para quem pretendesse
basear-se nelas, para a concepção da disciplina histórica, seriam : a afirm ação
dos fatos - seu estabelecim ento através da crítica erudita das fontes - com o
tarefa prim ordial; em segundo lugar, transparece um certo pessim ism o quanto
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à possibilidade de explicar tais fatos por m eio de leis, o que pode ser observado
em Comte, pois, n a lista, não figura a história. Os fatos históricos a cuja coleta
se dedica o historiador eram vistos com o a m atéria-prim a da sociologia, esta,
sim, capaz de descobrir os nexos legais entre os fatos sociais. E ssa relação
história/sociologia foi aceita pela m aioria dos historiadores positivistas,
essencialm ente preocupados com a acum ulação de fatos estabelecidos
segundo critérios rigorosos de erudição crítica. Como os fa to s históricos eram
considerados, por definição, com o sendo fatos passados únicos e irrepetíveis
- ou seja, singulares -, efetivam ente, não poderia ser tarefa fácil achar entre
eles relações de sucessão e sim ilitude, pois, m esm o nesse sentido restrito de
conceito de lei, não pode, por definição, haver lei do que é único e irrepetível
(1998, p.105).

De acordo com M. H. Capelato, R. Glezer e V. Ferlini (1994), os franceses,

de um lado traziam a experiência com o trabalho m etodologicam ente
orientado e os ares renovadores dos Annales, por outro, encontraram caldo de
cultura fértil, patente em produção historiográfica tradicional, de grande
erudição, voltada para os tem as paulistas, expressa nas obras de Taunay e
A lfredo Ellis Jr. Em m últiplos aspectos, essa época corresponde a um repensar
do Brasil, que produziu trabalhos de im portância com o os de Caio Prado Jr.,
Sérgio B uarque de H olanda e Gilberto Freyre (1994, p. 351).

A vinda dos gauleses possibilitou uma interação da recém-criada Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras com uma nova geração de intelectuais franceses. Para a segunda
fase da missão universitária francesa, em 1935, foram contratados para um período de três anos,
professores “ agregés”, ou seja, aqueles que não possuíam experiência no ensino superior,
davam aulas apenas nos liceus franceses. Entre estes docentes, destacam-se Levi-Strauss,
Fernand Braudel, Pierre Monbeig e Jean Maugué. Os docentes franceses geraram uma grande
influência no âmbito pedagógico do período e, ao serem incumbidos de formar as novas
gerações com uma visão moderna das ciências sociais, contribuíram “para a implantação efetiva
da investigação e dos altos estudos em setores até então absolutamente desconhecidos em nosso
meio” (ANTUNHA, 1974, p.46).
Braudel, substituto de Émile Coornaert, que lecionou apenas em 1934, e Monbeig,
docentes de história e geografia, respectivamente, se tornam os representantes, no Brasil, da
escola Annales, auxiliando com isso o estreitamento de laços entre os dois países. Porém, vale
ressaltar que, de acordo com Roiz e Santos, o grupo de Lucien Febvre e Marc Bloch, apesar de
“repudia[rem] a história dos acontecimentos voltada aos eventos políticos e construída em parte
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dela pela escola histórica alemã e pela escola metódica francesa, não deixaram de aproveitar
daquelas as suas contribuições sobre fontes “oficiais”” e continuam dizendo que, mesmo que
“as críticas sobre os metódicos (...) transpareç[a] melhor do que as contribuições que deixaram,
(...) Os Annales acabaram por silenciar o que de profícuo foi feito pela historiografia
oitocentista” (2012, p.37).
A influência francesa na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade
São Paulo, precede sua criação, pois em 1927, dois artigos publicados pelo jornal O Estado de

S. Paulo, e escritos por Paul Fauconnet e George Dumas, ambos da Sorbonne, aventam a
primordialidade de se criar uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em São Paulo, pois
elas teriam como objetivo vincular o ensino à pesquisa, melhorar o nível do ensino secundário,
instruir intelectuais nos estudos desinteressados, sem aplicação imediata, possibilitando a
criação de uma ciência nacional e original necessária para a independência da sociedade.
Fauconnet explicita, em seu artigo “Estrutura e organisação das universidades

jrancezas”, publicado em 12 de outubro de 1927, pelo O Estado de São Paulo, que “a faculdade
de letras e de sciencias se differençam das outras por traços importantes, entre os quaes um há,
de grande interesse a elevação da cultura: as suas estreitas relações com o ensino secundário” .
Dumas, em seu artigo “Faculdade de Letras e Faculdade de Sciencias” publicado pelo mesmo
periódico em 29 de dezembro de 1927, afirma que a faculdade de letras e ciências desempenham
três funções, a de difundir a cultura geral, dar continuidade e completar os cursos de
humanidade dos liceus, formar professores licenciados para o ensino secundário, além de
participar da vida e do desenvolvimento intelectual da França.
De acordo com o segundo diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Prof.
Antônio de Almeida Prado, em seu discurso de abertura dos cursos da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, em março de 1935:36

A própria instrução, incontestavelm ente o m ais cuidado dos nossos problem as
gerais, apresenta ainda graves defeitos de organização. Tem os um ensino
prim ário razoável, o superior, técnico e profissional, m ais ou m enos à altura
do dos povos cultos. O secundário, porém , é lastim avelm ente im perfeito e
lacunoso (PRADO, 1937, p.12).

36 O documento está disponível no Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 1934-1935, publicado
pela Universidade de São Paulo em 1937.
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E ainda justifica que,

A perfeiçoar o intelecto, descer à interpretação erudita dos fatos, dar à cultura
um a base filosófica e ao ensino um a feição integral, que concorra tanto para
aprim orar o espírito com o a inteligência, para educar, em um a palavra, no seu
sentido m ais doutrinário, não interessa. O im portante é saberem -se as
vantagens que a instrução poderá oferecer no ganha-pão quotidiano (PRA D O ,
1937, p.13).

O mesmo decreto que cria a USP concebe à Faculdade de Filosofia Ciências e Letras
(FFCL). A instituição, de acordo com Cardoso (1982, p. 97), “passou a constituir a medula do
sistema, como também a preocupação dominante da pesquisa científica e dos estudos
desinteressados” . Porém, para André Dreyfus, a FFCL vinha para suprir uma necessidade, já
existente pela falta de “Escolas Normais Superiores ou Faculdades de Ciências e Letras”, que
formariam “um corpo de professores secundários de carreira”, que até o momento quase
inexistiam (BONTEMPI JR., 2001, p. 154-6).
Assim como sugerem Fauconnet e Dumas, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
surge como um “refúgio do espírito crítico e objetivo, do universal, da cultura livre e
desinteressada” (CARDOSO, 1982, p.123), visando influenciar a consciência social do
indivíduo.
A respeito da cultura geral, Prado certifica que:

A unilateralidade da cultura é outro vício intrínseco à com preensão
excessivam ente pragm ática do ensino. N unca houve no m undo tantos técnicos
e tantos especialistas com o hoje e tanta carência de cultura geral. Em “A
rebelião das m assas” aponta O rtega y G asset o paradoxo, a que chegam os, do
“sábio ignorante” : “antes, os hom ens podiam dividir-se, sim plesm ente, em
sábios e ignorantes. Porém o especialista não pode ser subm etido a nenhum a
dessas categorias. N ão é um sábio porque ignora form alm ente tudo que não
entra em sua especialidade; porém tão pouco é ignorante, porque é “um
hom em de ciências” e conhece m uito bem sua partícula no universo”
(PRADO, 1937, p.17).

Mesquita Filho buscava fomentar, com a criação da Faculdade, “a “elite dentro dos
próprios domínios da nossa Universidade”, a instituição cuja principal missão seria a de criar
um “ideal”, uma “consciência coletiva”, uma “mística nacional”” . Por sua vez, Salles Oliveira
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contemplava que “dentro de sua concepção da universidade como “cérebro da nacionalidade”,
“centro regulador de sua vida psíquica”, atribuía à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras o
lugar da “crítica”, e da “síntese”, dentro do sistema universitário” (CARDOSO,1982, p.124). É
a partir dessas conjecturas que a instituição se integrará ao projeto político e ideológico da
Comunhão paulista, pois a ela caberá a função de formar seu público em elites dirigentes,
conservando e reproduzindo a proposta de hegemonia cultural e política existente em São Paulo
e introduzindo-a no país.
Sobre os cursos da instituição, Antônio de Almeida Prado afirma que:

para penetrar os arcanos da nacionalidade e da terra brasileira, é m ister a
form ação de hom ens capazes de fazê-lo. E ssa obra de excepcional grandeza
patriótica, requer um a severa antecipação cultural. (...) A esse papel, de
im ensa projeção no cenário nacional, é que se reserva o futuro da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras. Será a retorta m iraculosa em que se operará a
transform ação. Dos seus anfiteatros, dos seus gabinetes, dos seus laboratórios,
das suas salas de conferência, é que sairão as gerações destinadas à renovação
cultural e a colocar bem alto o B rasil no círculo dos povos civilizados. D ela
sairá o corpo de professores, os hum anistas, habilitados por longos cursos de
aperfeiçoam ento didático e científico, de letras clássicas e de línguas, e
incum bidos de elevar o estudo secundário ao nível que lhe com pete na
seriação do ensino (PRADO, 1937, p. 18).

Assim sendo, a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade
de São Paulo, na visão de Almeida Prado e daqueles que participavam do projeto da Comunhão
paulista, segue os mesmos objetivos das faculdades de filosofia, de letras e de ciências
existentes nas instituições de ensino superior da França, onde alunos de diversas áreas e
faculdades se encontram para uma formação de teor mais humanístico.
A partir do estabelecimento deste aspecto de ensino, o primeiro diretor, o Prof.
Theodoro A. Ramos37, catedrático da Escola Politécnica, que também foi signatário do projeto
do Decreto-Lei que cria a Universidade, foi incumbido de contratar, na Europa, e
principalmente na França, os professores para a nova faculdade. Mesquita Filho justifica o
critério para a escolha dos docentes.

37 O recente diretor sofreu diversas críticas do corpo docente e discente da Escola Politécnica ao apoiar a criação
da FFCL e ao ser nomeado diretor da nova instituição. Sobre o assunto ver Celeste Filho (2013).
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Ora, éram os irredutivelm ente liberais. Tão convictam ente liberais, que nos
julgávam os n a obrigação de tudo fazer para que o espírito em que se inspirasse
a organização da universidade se m antivesse exacerbadam ente liberal. Era
essa, de resto, a resultante do propósito em que sempre estivéram os de tentar
o im possível para m antê-la dentro das m ais legítim as tradições da nossa grei
e de fazer dela um reduto daquilo que fora invariavelm ente, e desde os tem pos
do Brasil-C olônia, um a constante n a nacionalidade. E ssa nossa posição
obrigava-nos a evitar que as cátedras da Faculdade de Filosofia pudessem cair
nas m ãos de adeptos do credo italiano, sobretudo aquelas que m ais aptas se
m ostravam a influir na form ação m oral da nossa juventude. C oncorria para
com plicar o problem a o fato de contar São Paulo um núm ero elevado de filhos
da Península, a m aioria dos quais não escondia as suas propensões para aceitar
as diretrizes da R om a fascista. A m eaça de m onta e tanto m ais digna de nossos
cuidados quanto cada dia se m ostrava m ais im pertinente a pressão que sobre
o governo paulista exerciam a colônia e o governo italianos. Pretendiam im por
a vinda de num erosos m em bros das universidades fascistas para integrar a
nova congregação. Contornam os a dificuldade oferecendo à Itália algum as das
cadeiras de ciência pura - análise m atem ática, geom etria, estatística, geologia,
m ineralogia e língua e literatura italianas. C onservávam os para a França, líder
da liberal dem ocracia, aquelas de que dependia diretam ente a form ação
espiritual dos futuros alunos: filosofia, sociologia, econom ia política, política,
geografia hum ana, letras clássicas e língua e literatura francesas. As dem ais quím ica e história natural - seriam preenchidas por alem ães expulsos ou em
vésperas de o ser de sua pátria pelo hitlerism o. Assim , evitava-se a quebra do
sentido liberal da evolução brasileira. As futuras “elites” não seriam vítim as
da deform ação intelectual resultante da prédica, nas cátedras, de teorias
esdrúxulas, que repugnavam à índole e às tendências inatas da nossa gente
(M ESQUITA, 2010 p.131-2).

George Dumas que, com a aproximação de Júlio Mesquita Filho, auxiliou no projeto
universitário paulista, teve papel de destaque, juntamente com Theodoro Ramos, no
recrutamento dos primeiros professores da FFCL. Entre os professores franceses chamados
estão: “o etnólogo Claude Lévi-Strauss, o historiador Fernand Braudel, o geógrafo Pierre
Monbieg, os sociólogos Paul Arbouss-Bastide e Roger Bastide” (CARELLI, 1994, p. 243),
contudo, na formação do corpo docente foram três as missões, a de professores alemães,
contendo cinco integrantes, a francesa com sete docentes, a italiana com seis, além de um
professor português e um espanhol. A escolha de professores franceses para a recém-inaugurada
faculdade foi justificada como o argumento de que,

a idéia é que a alm a da universidade paulista seja de essência francesa, os
anglo-saxões, isto é os alem ães trazendo som ente o pouco de seu espírito
prático e de sua tecnicidade nos ensinam entos que não tocam a form ação
m oral (H A M BU RG ER, 1996, p.262).
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Nessa perspectiva, a FFCL, e mais especificamente o curso de História e Geografia,
desde sua criação, teve um modelo francês implantado pelos seus fundadores, que objetivavam
a formação de uma cultura livre e desinteressada, mas que se destoava da historiografia
metódica encabeçada pelos docentes brasileiros.
A criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras tinha como um de seus
propósitos integrar as cadeiras que se encontravam dispersas nas faculdades profissionais.
Dessa forma, Mesquita Filho afirmava que não bastava instituir a faculdade, sua integração
deveria ocorrer na prática e isso ocorreria a partir de dois fatores. O primeiro seria a construção
da Cidade Universitária que propiciariam a centralização administrativa e a convergência de
laboratórios, bibliotecas, entre outros lugares comuns que possibilitaria a convivência social
independentemente de suas áreas de estudos. E o segundo, visava elevar o ensino universitário
ao nível das nações desenvolvidas. Para tal, a vinda da missão de professores franceses fez com
que houvesse um rompimento com o regime de cátedras, já que os professores estrangeiros
vinham com contratos de, no máximo, três anos (ANTUNHA, 1974).

o rígido regim e de cátedras foi, em grande parte, colocado de lado com a
efetivação do sistem a de contrato de m estres estrangeiros. Ao contrário do que
ocorria com as dem ais escolas, que possuíam professores catedráticos vitalícios e inam ovíveis — a nova Faculdade pode dispor, durante m uito
tem po, de um corpo de professores, relativam ente jovens, sem intenções de
perpetuação nas funções para as quais haviam sido contratados, porém com
profundas am bições de natureza intelectual (CELESTE FILHO, 2013, p.17).

O decreto de criação da Universidade de São Paulo estabelece que os professores
estrangeiros contratados teriam as mesmas regalias que o professor catedrático e que suas
funções seriam a de promover e orientar pesquisas, realizar conferências, indicar seus
assistentes e preparadores, auxiliando-os nos cursos normais, entre outros. Á vista disso, a
primeira leva de professores, estrangeiros e brasileiros, não estavam vinculados ao regime
catedrático, apesar de possuírem status de catedráticos.
Ao catedrático, o primeiro na hierarquia do corpo docente, caberá a responsabilidade
do trabalho pedagógico, o comprometimento com a eficiência do ensino de sua disciplina, além
de promover e estimular as pesquisas. E, para colaborar em suas funções, este poderia escolher
professores assistentes e/ou auxiliares de ensino que estariam atrelados aos ditames dos seus
chefes.
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Assim sendo, quando Afonso Taunay se retira da docência da cadeira de História da
Civilização Brasileira, em 1938, para se dedicar à direção do Museu Paulista, Alfredo Ellis
Júnior é contratado para concluir o período letivo, e em seguida participa do concurso com a
tese Meio século de bandeirismo paulista (1939), sendo aprovado, toma posse em 1939, quando
também é designado ao cargo de diretor da FFCL. Dessa forma, Alfredo Ellis Júnior, foi o
primeiro catedrático de História da Civilização Brasileira.
À vista disso, a cadeira de História da Civilização Brasileira, inaugurada juntamente
com a Faculdade, representou uma novidade no meio paulista, segundo Affonso Taunay,
primeiro docente da cadeira. Pois além de não existir, até então, uma formação dedicada à
história brasileira, a disciplina ajudaria no projeto de formação de uma consciência nacional,
condizente não só com a proposta da Comunhão paulista, mas também com a busca pelas
“nossas tradições” .
Em seu texto “A proposito do curso de História da Civilisação Brasileira na

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras”38, publicado no Anuário de 1934/1935, Taunay
aponta que nossa história tem sido amplamente estudada, mas sob os aspectos da história das
batalhas. E segue criticando a escassez do fazer história no interior do país, já que essa
modalidade só foi abordada por Capistrano de Abreu e de forma tardia. Todavia, atesta que o
século XX empreendeu uma grande mudança neste sentido, pois:

Com a enorm e diferenciação da cultura que em nossos dias se processa tem
aparecido regular num ero de m onografias eruditas, ventilando os aspectos
inéditos da nossa evolução civilizadora. Já não são a história m ilitar e a
adm inistrativa as únicas que interessam aos autores e ao público. Incum bem se os m onografistas de apresentar entre aqueles assuntos os da história
econôm ica e da religiosa, os da história literária, artística e científica e
sobretudo os da história dos costum es (TAUNAY, 1937, p. 123).

E conclui

É o cam po enorm e e m uito m al am anhado ainda. N êle im enso h á o que
descobrir e o que explanar. E tal se evidencia, do m odo m ais frisante, desde
que um m onografista conciencioso se ponha a perscrutar este ou aquêle
aspecto (TAUNAY, 1937, p.123). 38

38 A grafia do titulo respeita o original.
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O mestre segue afirmando que a História da Civilização, em um contexto universal,
não foi o foco dos estudos de muitos especialistas até meados do século XIX, e dessa forma,
também não foi objeto de estudo dos teóricos brasileiros.
Outra crítica que o docente faz é a insuficiência de fontes bibliográficas e iconográficas
brasileiras, considerando que as poucas existentes se encontram desorganizadas ou em Portugal.
E sobre tal temática garante que a “descoordenação ainda é o característico do estado em que
se acha a bibliografia a estas especializações. Num país em que tudo, por assim dizer, está a ser
feito, não poderiam achar-se organizadas as bibliografias relativas a êste e aquêle assunto”
(TAUNAY, 1937, p. 123-4).
Porém, a partir do século XX, este panorama começa a se modificar. A respeito do
assunto, Taunay escreveu que,

A organização de boas bibliografias é assunto que se im põe para que os
estudos brasileiros possam tom ar o increm ento desejável. De 1900 para cá
m uito se avolum aram os elem entos de que podem os lançar m ão para esboçar
um panorâm a da civilização brasileira através dos séculos. Em prim eiro lugar
dispom os hoje de docum entação incom paravelm ente m aior, sobretudo em São
Paulo e no Rio de Janeiro, docum entação j á com eçada a ser posta em relevo
por m onografistas de valor. A inda não é das m ais extensas a resenha a se fazer
de tal secção de nossa bibliografia geral, m as o com puto das obras que a
com põem apresenta-se variado e valioso (TA U N A Y , 1937, p. 124).

Assim sendo, Taunay ainda considera que o estudo da história da civilização brasileira
será grandioso com a dedicação de pesquisadores na documentação virgem. Para auxiliar este
processo, a nova cadeira manterá em seu programa trinta e nove itens que compreende desde
um panorama geral da civilização portuguesa do início do século XVI, passando pela
colonização de Martim Afonso, o bandeirantismo da caça ao índio, a civilização do ouro e
terminando com o fim do período imperial.
O curso de História da Civilização Brasileira se diferenciará dos demais por ser um
dos únicos a manter professores nacionais. É a partir desse fator que percebemos uma das
características mais marcantes, pois este seguirá uma corrente historiográfica oitocentista
vinculada aos Museus e Institutos de pesquisa, marcada pela escola metódica francesa e oposta
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à maioria das outras cadeiras de história que terão uma corrente historiográfica pautada na
recente escola de Annales, que se opõe à corrente nacional em voga na época (ROIZ, 2012).

N os anos 30, 40 e 50, m om ento em que a Universidade é criada e com eça a
produzir seus prim eiros frutos, o que se publica nas coleções Brasiliana.
D ocum entos B rasileiros e B iblioteca H istórica B rasileira são, sobretudo,
análises de tipo historiográfico, ao lado das biografias, m em órias e relatos de
viajantes e cronistas. Entre os autores m ais publicados do período encontram se os historiadores: Pedro Calm on, A lfredo Ellis Jr., P andiá Calógeras. Os
diferentes cenários, sinteticam ente esboçados, direcionaram as influências de
B raudel e M onbeig em sentidos diversos: "Por influência do B raudel - talvez
m ais do que qualquer outro - ficou aquela im pressão da necessidade de
atualização da história brasileira; tivem os consciência de que estávam os
escrevendo um a história ultrapassada, um a história do século XIX, que é
aquela dos fatos. Ele nos deixou a idéia de que precisávam os pensar em term os
de um a pesquisa m ais m etódica, disciplinada, apresentando um a série de
program as que para nós não existiam: a história quantitativa, a das religiões,
etc. (M ASSI, 1991, p. 234-5).

Afonso Taunay ainda destaca, em seu artigo, oito autores e suas obras39 que considera
de relevância para a recente História da Civilização Brasileira, devido à preocupação que estes
tiveram na coleta e análise de fontes. Outrossim, o autor justifica que, concomitantemente à
elaboração dessas obras, o país presenciou um evidente desenvolvimento na pesquisa histórica.
Com a saída de Afonso Taunay para se dedicar à diretoria do Museu Paulista, Ellis
Júnior inicia sua vida no magistério superior, em 20 de julho de 1938, substituindo seu antigo
mestre, corroborando a marca afetiva e histórica que vinculavam os dois personagens.

o professor Taunay, optando pelo cargo de diretor do M useu Paulista, deixou
a Faculdade de Filosofia da U niversidade São Paulo. Eu pleiteei a vaga e fui
contratado para reger a cadeira interinam ente...N o ano im ediato, isto é, em
1939, fiz concurso para catedrático, defendendo a tese ‘M eio século de
bandeirantism o’... (ELLIS, Jr., 1979, p.17).

39As obras e seus autores são: História Geral de Varnhagen; Capítulos da História Colonial de Capistrano de
Abreu; História da Civilização Brasileira e O espírito da sociedade colonial de Pedro Calmon; A s Populações
meridionais de Oliveira Viana; A vida e morte do bandeirante, de Alcântara Machado; Casa Grande e Senzala,
de Gilberto Freyre; Traços da economia social e publica do Brasil, de Felix Contreiras Rodrigues; e uma série de
ensaios de Roberto Simonsen sobre a história econômica do Brasil.
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Sua entrada na docência da cátedra de História da Civilização Brasileira foi marcada
por uma preocupação em demonstrar em sua escrita da história que ressaltava a verdade, a
objetividade e a imparcialidade para compor um discurso científico (ROIZ, 2012).

U m historiador não deve se contentar com a sim ples constatação. Ele deve ir
além e tentar explicar convincentem ente fato, episódio ou fenôm eno, os quais
devem im periosam ente ser bem com preendidos. Se esse historiador é, além
disso, um professor, então a necessidade da explicação é ainda m ais prem ente
e im periosam ente necessária (ELLIS Jr., 1979, p.15).

No mesmo ano em que se torna catedrático, Ellis Jr. é escolhido pelo interventor do
governo de São Paulo, Adhemar Pereira de Barros40, para substituir Alexandre Corrêa na
diretoria da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Sobre o antigo diretor, Bontempi Jr.
(2008) explana:

A dhem ar de Barros nom eou para a direção da FFC L um dos m ais antigos e
ferrenhos inim igos da instituição, A lexandre Corrêa. D isposto a m odificar os
contratos, suprim indo as cláusulas que previam reajustes de salário, o católico
da Faculdade de São Bento tam bém teria tido a intenção de desdobrar a
C adeira de Filosofia, a fim de nela introduzir o ensino de Santo Tom ás de
A quino. Em bora a m em ória da FFCL conte que A lexandre Corrêa fora
nom eado com o objetivo de cerrar-lhe as portas, o fato é que nenhum a de suas
iniciativas am eaçou seriam ente a sobrevivência da instituição, a não ser que
se considere com tais o esm ero em dificultar a vida dos m estres franceses e o
desejo de alterar as diretrizes da Filosofia ensinada, então a cargo de Jean
M augüé, um protestante francês esquerdista, ligado à Frente Popular (2008, p.
181).

Após o concurso da cátedra de História da Civilização Brasileira, Ellis Júnior torna-se
o primeiro catedrático do curso de História e Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo. Sobre sua designação, explica: “O decreto de nomeação

40 Durante sua interventoria (1938-1941), o perrepista e ex-combatente da Revolução Constitucionalista de 1932,
Adhemar de Barros adotou medidas contraditórias. Entre elas, o confisco do jornal O Estado de S. Paulo, da
família Mesquita e de seu adversário político Armando de Salles Oliveira Sobre Adhemar Pereira de Barros. Ver
Couto (2007). Uma hipótese a ser levantada a respeito da nomeação de Alfredo Ellis Júnior, se vincula à tentativa
de desestabilizar o ideário que Mesquita e seus aliados queriam construir na Universidade de São Paulo e Ellis Jr.,
sendo a oposição partidária, ideológica e metodológica geraria uma ruptura desse projeto.
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saiu dentro de poucos dias, tendo eu sido também nomeado diretor da Faculdade de Filosofia
da Universidade de São Paulo” (ELLIS Jr., 1979, p.17).
Após a difícil relação estabelecida entre Corrêa, os professores franceses e até com os
alunos, este renunciou, sendo substituído por Ellis Júnior.

É efetivam ente um representante da corrente nacionalista, A lfredo Ellis
Junior, que o sucede em abril de 1939. Ele é nom eado p or A dhem ar de Barros,
o representante de V argas em São Paulo, de quem é am igo pessoal. Os m eios
nacionalistas raciocinavam assim : "O s professores estrangeiros vêm aqui para
form ar pessoal brasileiro. M uito bem , esse pessoal está agora form ado, e
m anter ainda aqui esses professores é um luxo excessivo, um esnobism o inútil.
Nós irem os substituí-los pelos brasileiros, porque é necessário valorizar os
elem entos nacionais" (HA M BU RG ER, 1996, p. 325).

Amélia Império Hamburger complementa:

F ora pois com as "notabilidades franceses". A m issão de A lfredo Ellis Júnior,
segundo Ruy Coelho, era de "liquidar" a FFCL. Ele tinha ordem para fazer
entrar professores brasileiros n a U SP em lugar dos estrangeiros, "porque os
professores brasileiros são tão bons quanto os estrangeiros. M as, nom eado
diretor, A lfredo Ellis tom ou contato com os estudantes e m udou radicalm ente
de posição [...] e A lfredo Ellis que devia liquidar a faculdade foi um daqueles
que a construíram " (H A M BU RG ER, 1996, p. 325).

Nesse contexto, Alfredo Ellis Júnior permanece como diretor da faculdade até 1941,
sendo sucedido por E. R. Anhaia Melo, e no mesmo ano por Fernando de Azevedo. Em 1952,
por motivos de saúde, se afasta da docência, sendo substituído interinamente pelo Prof.
Astrogildo Rodrigues de Mello, mantendo as professoras Myriam Ellis e Mafalda Zemella
como assistente e auxiliar de ensino41.
Assim sendo, o próximo tópico pretende observar, a partir da análise de trabalhos
discentes, se o intelectual procurava fazer um direcionamento de seus alunos para uma
determinada linha de pensamento e se este encaminhamento se aproxima das concepções do
próprio Ellis Júnior.

41 De acordo com os anuários da Faculdade de Filosofia, as duas docentes intercalaram as funções no decorrer dos
anos.
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3.2. A escrita da história de Alfredo Ellis Júnior na Cadeira de História da Civilização
Brasileira.

A compreensão do passado deste intelectual é fundamental para determinar as
interferências das correntes historiográficas da época em sua escrita da história. Assim sendo,
Roiz (2012) garante que Taunay incidiu em Ellis Júnior a visão de um passado monumental e
modelar do povo paulista. Porém, esta perspectiva historiográfica provém da herança de uma
escrita da história fundada com os Institutos Históricos e Geográficos Nacional e Paulista que
perpetuaram através destes meios e, segundo Sirinelli, de suas redes de sociabilidade.
Em conformidade com Lapa,

a H istória que predom inava tradicionalm ente atingia, de preferência, as áreas
políticas e adm inistrativas, a biografia (genealogia) voltada para os heróis e
estadistas, chefes de governo e de m anobras m ilitares; um a H istória portanto
das cam adas dom inantes feita de m aneira artesanal e geralm ente reacionária.
Os tem as que recebiam um m elhor tratam ento científico continuam sendo os
do período colonial (...). Não haviam aparecido obras que renovassem as
técnicas de investigação, as fontes e tem as eram sem pre os m esm os, o
autodidatism o im perava, ficando o trabalho m ais sistem ático a cargo do
Instituto H istórico e G eográfico B rasileiro e dos diferentes Institutos
H istóricos dos Estados (1981, p.80).

Foi a partir dessa perspectiva historiográfica que Ellis Júnior pautou sua escrita da
História, pois buscando em suas obras, assim como Afonso Taunay, o incentivo ao “estudo de
novos temas, através de amplas reconstituições fatuais” (LAPA, 1981, p.83), procurava em sua
historiografia “mostrar que primava pela verdade, pela objetividade e pela imparcialidade, com
vistas à elaboração de um discurso científico” (ROIZ, 2012, p.102).
De acordo com Guimarães, a partir do século XIX, o

discurso historiográfico ganha foros de cientificidade num processo em que a
"disciplina" história conquista definitivam ente os espaços da universidade.
N este processo, o historiador perde o caráter de hom m es de lettres e adquire
o estatuto de pesquisador, de igual entre seus pares no m undo da produção
científica (1988, p.5).

86

Assim sendo, Ellis Júnior, que segundo Ferreira, ficou conhecido “como um dos
principais ideólogos do regionalismo paulista” (2002, p.331) - visão que ajuda a corroborar o
veio tradicionalista do intelectual - era um singular representante dos estudos históricos da
Primeira República, pois se dedicava a diversas áreas de conhecimento. Sendo versátil em suas
abordagens e um literato em todos os sentidos do termo, concebia a História como “uma
reconstituição de uma época do passado de um povo e, para êsse fim, o historiador tem que
buscar elementos em todos os ramos do saber humano” . Mais adiante afirma que a História não
podia “se resumir na parte política e superficial da vida de um povo. Os acontecimentos
políticos são meras consequências de fenômenos mais profundos, que precisam ser analizados”
(TAUNAY, 1946, p.57)42. Dessa forma, segundo Monteiro,

A concepção ellisiana da história paulista, que estabelecia cânones que até hoje
perm anecem n a historiografia regional, orientava-se por três pressupostos
fundam entais: o isolam ento do planalto durante todo seu período form ativo, o
caráter específico da m estiçagem luso-indígena (e a correspondente ausência
do negro africano) e o fenôm eno sui generis do bandeirantism o paulista.
D esenvolveu este quadro dentro de um a perspectiva explicitam ente
com parativa, contrapondo a experiência colonial paulista à nordestina (1994,
p.83).

Nessa visão, o intelectual classifica as fontes históricas de acordo com os seguintes itens:

42 Curso de Bandeirologia é uma coletânea de seis conferências realizadas no ano de 1946.
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a - escritos oficiais
(Paleografia) ....

1- Documentos

Escrituras, inventários.
Documentos e testamentos
leis, decretos viáveis e
vigentes
registos
relatórios
gravações, monumentos
moedas
pinturas e estátuas

c - escritos particulares

2- Relatos e testemunhos coe vo s - visitantes, etc.
3- Analogia e razão natural das cousas.
4- Ensinamentos, outros _ Genealogia, demografía, geografia, biorarnos científicos...
logia, estatística, antropologia, economia, etc.
5- Repercussão da evolução de outros povos.
6- Ensinamentos de autoridades e de mestres reconhecidos.
7- Tradição oral, transmitida em famílias, etc., e por pessoas idôneas.
S- Literatura, Folk-lore, musicologia, pintura, arquitetura, etc.
9- Toponímia.
Fonte: ELLIS JR., A. O bandeirismo na economia do século XVII. In: TAUNAY, A. et.al. Curso de
Bandeirologia. São Paulo: Departamento Estadual de Informações, 1946.

Com essa percepção, Ellis Júnior ingressa na cadeira de História da Civilização, num
momento de transição historiográfica, em que não só a história narrativa tradicional está sendo
preterida pela história das estruturas, “plataforma da chamada “escola de Annales” (BURKE,
2011, p.336), mas também com uma patente inclinação à profissionalização e às regras do ofício
do historiador, suas obras assumem um tom científico, voltadas para a escrita da história,
perdendo as características de um “hommes de lettres” e tornando-se um historiador. De acordo
com Roiz, o intelectual

Rearranjou as suas teorias, abrandou seu tom discriminatório, preocupou-se
com suas metodologias, mudou seu estilo de escrita, enfim utilizou sua
experiência e respeito para demarcar seu espaço neste novo local social tão
diverso, que representava a USP (ROIZ, 2012, p.123).

Afonso Taunay procurou estabelecer as diretrizes “de ensino e pesquisa histórica
brasileira” (ROIZ, 2012, p.100) que o novo curso de História da Civilização Brasileira deveria
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seguir, considerando a essencialidade de se conhecer os autores:

Capistrano de Abreu,

Varnhagen, Pedro Calmon, Oliveira Vianna, Alcântara Machado, Gilberto Freyre e Roberto
Simonsen, pois estes buscavam, “em função da preocupação que tiveram com a coleta e análise
das fontes (...) um nítido desenvolvimento da pesquisa histórica no país” . Alfredo Ellis Júnior,
ao ingressar na cadeira em 1938, manteve as mesmas diretrizes, pois “não operou mudanças
bruscas e imediatas no programa” (ROIZ, 2012, p.101-2), pelo contrário, durante sua
permanência na docência do curso, “verificou-se os laços de continuidade, mais que de rupturas,
entre Afonso de Taunay e Alfredo Ellis Jr., e a forma como regeram a cadeira de História da
Civilização Brasileira durante os anos de 1930 a 1950” (ROIZ, 2012, p.104). Para Ferreira,
durante sua docência, Ellis Jr.

Procurou sistem atizar e, em alguns casos rever, suas reform ulações sobre a
história paulista, por m eio da publicação de num erosos trabalhos. Já então,
não só se m odificava o perfil do historiador, a cam inho d a profissionalização,
com o tam bém m udavam os paradigm as históricos, sob os efeitos dos m odelos
de explicação econôm ica e, em parte, com o decorrência da expansão
ultram arina da m oderna historiografia francesa (2002, p.336).

Esses laços de continuidade podem ser observados a partir da estrutura proposta por
Taunay no programa da Cadeira, que continha 39 itens que versavam, em suma, sobre a história
colonial, notadamente paulista e suas consequências.
Pode-se notar esta predominância do estudo da história colonial/paulista, no decorrer da
docência de Alfredo Ellis Júnior, a partir da análise da bibliografia da cadeira43, em que constam
apenas livros de sua autoria e sobre o bandeirantismo, suas personalidades, a economia e a
sociedade planaltina, e através das suas publicações no período, principalmente dos Boletins da
Cadeira de História da Civilização Brasileira, que no decorrer dos seus treze anos como
catedrático, publicou dez fascículos44.
Monteiro analisa que o trabalho de Ellis Júnior com relação aos boletins,

graças em parte à fácil divulgação através do B oletim da FFCL, passou a
sistem atizar e m esm o banalizar suas principais doutrinas e hipóteses em

43 Ver Anexo E.
44 De acordo com Roiz (2012a), é importante destacar que apesar dos boletins serem livros de cunho didático, já
que provém da Cadeira, estas obras não são restritas aos discentes do curso, tendo sido amplamente divulgadas e
distribuídas. Para a relação bibliográfica dos boletins publicados por Ellis Júnior, ver Anexo F.
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cansativos esquem as didáticos, reproduzindo de obra em obra velhas
afirm ações, frases de efeito e, às vezes, parágrafos inteiros (1994, p. 82).

Outro aspecto que pode ser notado no decorrer da permanência de Ellis Júnior na cadeira
é a influência das diversas esferas pelas quais circulou: Correio Paulistano, IHGSP, Academia
Paulista de Letras, Câmara dos Deputados, estruturas de sociabilidade decisivas na formação
desse intelectual45
De acordo com Sirinelli,

As estruturas de sociabilidade variam, naturalmente, com as épocas e
os subgrupos intelectuais estudados. Assim, se os “salões”, na fronteira
entre os dois séculos, constituíam uma casa importante no jogo de ludo
dos intelectuais, com suas musas da sociabilidade, eles não figuram
mais entre os elementos decisivos que hoje quadriculam e subtendem a
intelectualidade. Seria portanto aleatório tentar esboçar uma tipologia
desses elementos. Mas, em todo caso, é possível e necessário fazer sua
arqueologia, inventariando as solidariedades de origem, por exemplo de
idade ou de estudos, que constituem muitas vezes a base de “redes” de
intelectuais adultos (2003, p.249-50).

E, mais adiante:

As “redes” secretam , n a verdade, m icroclim as à som bra dos quais a atividade
e o com portam ento dos intelectuais envolvidos freqüentem ente apresentam
traços específicos. E, assim entendida, a palavra sociabilidade reveste-se
portanto de um a dupla acepção, ao m esm o tem po “redes” que estruturam e
“m icroclim a” que caracteriza um m icrocosm o intelectual particular (2003,
p.252-3).

Com essa percepção, ao analisarmos a bibliografia apresentada pelos alunos do
intelectual, nota-se uma nítida influência das esferas institucionais e das redes sociais pelas
quais Ellis circulou, o mesmo podemos dizer de suas obras, que em grande parte utilizam os
mesmos livros e autores que frequentavam o Correio Paulistano, o Instituto Histórico e
Geográfico de São Paulo e a Academia Paulista de Letras.

45 O mapeamento destas estruturas de sociabilidade será tema de uma pesquisa futura.
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Ellis Júnior, com sua herança vinculada a essas instituições, mantém em sua prática
docente o mesmo posicionamento e diretriz para com seus alunos. Assim sendo, podemos
perceber, a partir da análise de dez trabalhos de discentes do intelectual, uma clara influência e
direcionamento de seu pensamento e posicionamento historiográfico.
A primeira produção a ser analisada foi O determinismo geográfico e aformação social,

econômica, fisiológica, intelectual e psicológica do habitante do planalto, de autoria de
Eurydes Baptista. A aluna recebeu nota nove e elogios pela qualidade do trabalho, apesar da
ressalva à redação.
A discente traça um perfil da formação do povo paulista, as causas e consequências dos
portugueses terem saído da vila de São Vicente, desbravado a Serra do M ar para se estabelecer
no planalto paulista. A autora atribui ao sangue mouro o espírito desbravador do português,
herdado de um período em que a metrópole era ocupada pelos árabes, e justificando com isso
o bandeirantismo apresador. Afirma, ainda, que os portugueses passaram por diversas seleções
- entre elas, a natural - , que além de depurar a raça, contribuíram para mudar e adaptar seus
costumes e características para enfrentar as mazelas do sertão. A miscigenação com o indígena
foi, segundo Baptista, essencial para a formação psicológica do bandeirante que, muitas vezes,
atacava as reduções jesuíticas, por necessitar de mão de obra escrava para suas pequenas
lavouras. O planalto paulista, nos primeiros séculos, se caracterizava por ser uma sociedade
híbrida, pobre e democrática, semi-rural e comunitária, com pequenas propriedades e
policulturas, tendo sua produção marcadamente voltada para a subsistência46.
Este trabalho, apesar de não indicar a obra Raça de Gigantes, de Ellis Júnior, em sua
bibliografia, apresenta forte influência do pensamento do intelectual que perpassa diversas
seleções e fatores que contribuíram, não só para a sobrevivência do povo planaltino, como
também as causas e consequências que levaram ao sucesso dos paulistas e a depuração de sua
raça.
Esta produção discente, evidencia não apenas o pensamento do intelectual, mas também
sua escrita da história pois, outro aspecto abordado pela autora em sua produção é a relação
com o Nordeste, a parte da colônia mais rica devido à sua facilidade de mão de obra escrava, a
maior proximidade com a metrópole e o fácil escoamento da produção agrícola. Esta visão
corrobora, segundo Ellis Jr., com a lei de produção47, pois, de acordo com o intelectual,
46 Ver Anexos B e C.
47 Para Ellis Jr., a lei de produção é uma das leis históricas. O intelectual considera que a “produção, qualquer que
seja ela, só pode ser levada a efeito se se der a conjunção dos seguintes elementos” (1958, p.73): ecologia, que
engloba os ambientes geográficos e sociais, tais como o solo, o clima, a posição geográfica, o idioma, religião,
costumes, tipo de propriedade, entre outros; a mão de obra, compreendendo não só os que trabalham diretamente
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N a H istória da Civilização B rasileira nós tem os de aplicar essa lei de
produção, desde os m ais verdes tem pos coloniais. Foi assim que logo na
prim eira m etade do quinhentism o, teve lugar a prim eira com petição
econôm ica im portante pela som a de viscerais consequências dela decorrentes.
Foi a luta econôm ica em torno do açúcar, entre as capitanias do N ordeste e a
capitania vicentina. Foi essa luta resolvida pelo im perativo da invariada lei da
produção. A aplicação da lei resolveu a pugna econôm ica em favor do
N ordeste, porque esta região, dispondo de fatores m ais vulto, apresentou
resultados m ais favoráveis sob o ponto de vista econôm ico (1958, p.74).

Outro aspecto ressaltado é a relação de causa e consequência, presente na historiografia
do autor. Assim sendo, Roiz coloca que para o Ellis Júnior,

A H istória não poderia ficar presa à cronologia, m esm o sendo ela parte
im portante dos estudos históricos; e que se form aria da união de vários
departam entos do saber hum ano, saberes estes, disciplinados pelo espírito
crítico, m obilizados pelo raciocínio, o bom senso e a im aginação, aspectos
indispensáveis para o diagnóstico das causas, para a interligação das
consequências e sincronização das repercussões, que se encadeiam com os
fa to s principais. Causas, consequências, repercussão: eis o tripé que daria
subsídio seguro ao historiador (2012, p.126).

O segundo trabalho discente versa sobre A expedição de Martim Afonso de Souza, porém
logo no primeiro parágrafo, as autoras Elisa Alves e Margarida Amyr Silva, justificam que a
produção não será especificamente sobre a expedição e sim a respeito de determinadas questões
relacionadas com a temática.
Elas iniciam o texto citando Carlos Malheiros Dias, que defende a tese de que a frota de
Martim Afonso de Souza corresponde ao embrião social do Brasil. Dessa forma, elas
questionam acerca do nível social e econômico dos imigrantes, a sua estirpe e a dose de eugenia.
Novamente, nota-se uma clara influência do pensamento eugênico de Ellis Júnior, e de
sua obra, Raça de Gigantes, no trecho em que as autoras perpassam as várias seleções que esses
homens sofreram desde muito antes da vinda ao Brasil. Citando inclusive, a “auto-seleção”,
quando os homens se voluntariaram para a viagem; a seleção climática/geográfica, quando
precisaram se adaptar à nova terra e seu clima, entre outras48. Elas contestam a hipótese de

na lavoura, mas também os dirigentes; o capital financeiro; consumo o objetivo final da produção; transporte, que
é o escoamento do produto entre o local de produção e de consumo.
48 As diversas seleções e fatores que contribuíram para a eugenia paulista, na visão de Alfredo Ellis Júnior, se
encontra no Anexo B.
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Oliveira Vianna e Frei Vicente do Salvador, quando estes dizem que os primeiros povoadores
eram ricos e a expedição de Martim Afonso trazia casais.
Esta última hipótese é uma das razões para as autoras criticarem a denominação de
expedição colonizadora, pois, segundo questionam, como pode haver colonização sem que
tenha vindo mulheres? A não ser que se atribuíssem este papel às indígenas. Em todo o caso,
elas afirmam que melhor seria chamar de expedição exploradora, tendo como um dos motivos
a decadência do comércio nas Índias. Mas refutam rapidamente essa hipótese quando informam
que, após a passagem da frota de Martim Afonso de Souza por São Vicente, ela se redireciona
justamente para aquele lugar.
Concluem o trabalho validando a assertiva de Malheiros Dias que diz que os homens
dessa expedição formaram o tronco da nacionalidade brasileira, o embrião social do Brasil. Esta
afirmação legitima o pensamento tradicionalista de que São Paulo estava à frente do país, e de
que foram os bandeirantes os responsáveis por expandir e povoar o Brasil. O trabalho, que
recebeu nota oito e meio, obteve um tom elogioso do docente devido ao seu espírito crítico,
porém com censuras à sua escrita49.

Trabalho m uito bom , evidenciando grande espírito crítico. Os term os
“expedição colonizadora”, é ju sta porque a colonização pode se fazer com a
m estiçagem com m ulheres indígenas, com o se deu em relação à expedição de
M artim Afonso. Em todo caso as A. A. revelam aguda observação. O defeito
do trabalho está na sua redação defeituosa e no seu pouco cuidado m odo de
exprim ir as ideias. Tenho a im pressão que as A. A. não releram o trabalho
(C om entários Ellis J r.).

Observa-se a partir do comentário do docente que, mesmo considerando um bom
trabalho, Ellis Júnior refuta a ideia central das discente sobre o termo expedição colonizadora,
justificando que esta ocorreu a partir da miscigenação do europeu com a índia.
O terceiro estudo analisado, Pesquisas sobre a existência do ouro e da prata no planalto,

nos séculos XVI e XVII, demonstra inicialmente a busca de uma base econômica no planalto
através do bandeirismo de apresamento e compara o homem do planalto, que lutava pela
sobrevivência diariamente, àquele do Nordeste, tido pelo autor como acomodado. O estudante
esclarece as condições em que os paulistas viviam50, além de abordar características dos
primeiros povoadores do planalto.
49 Ver Anexo G. Os comentários do Professor Alfredo Ellis Júnior destacados nos trabalhos dos alunos, serão
doravante identificados como Comentários Ellis Jr.u
50 Ver Anexo C.
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No decorrer do trabalho, o discente elabora hipóteses sobre os metais que foram
identificados na região, a partir de inventários e testamentos, antes do descobrimento das Minas
Gerais. A sugestão de maior destaque é que os bandeirantes adquiriram prata das minas de
Potosí, possessão espanhola. Esta hipótese também é trabalhada por Ellis Júnior em sua tese de
concurso, Meio século de bandeirismo (1590-1640), publicada em sequência, no Boletim da
FFCL/USP de História da Civilização Brasileira.
Além desta obra de Ellis Jr., outra muito citada é Resumo da História de São Paulo51.
O discente também cita Pedro Calmon e sua obra, História da Civilização Brasileira, em que
o autor corrobora a tese de Ellis Júnior de que existia uma comunicação por terra com o Peru.
Afonso Taunay e História Geral das Bandeiras Paulistas e Roberto Simonsen e sua História

Econômica do Brasil. O docente, que atribuiu nota 10 à produção, elogia o espírito crítico do
discente, além da análise dos elementos que demonstram a pobreza da região planaltina52 Dessa
forma, ele comenta que:

Trabalho m uito bom! Original e dem onstrador de personalidade e espírito
crítico. M erece ser publicado, m esm o porque fornece elem entos
m eticulosam ente analisados, que vem provar, com evidencia, a pobresa da
região. Poderia o trabalho ser m ais longo! (C om entários E llis J r ) .

A presença do pensamento de Ellis Júnior na produção discente é corroborada pelo tom
elogioso em seu comentário e pela grande influência e citações de suas diversas obras pelo
aluno.
O quarto trabalho a ser analisado, Lutas internas da capitania de São Paulo nos séculos

XVIIe XVIII, escrito por Helena Queiroz Ferreira, se inicia dissecando o “grande fator eugênico
da sociedade paulista” e os benefícios de seu isolamento geográfico que gerava um
autodomínio, ou seja, sem vínculos com a Metrópole.
A autora versa sobre o antagonismo entre os bandeirantes e os jesuítas, ou entre a
mentalidade da terra - com os paulistas preocupados com seus interesses individuais - e a
mentalidade lusitana ou apostólica - que visava uma conquista espiritual, além de civilizar os
índios, atribuindo a eles os costumes europeus. Os períodos seiscentista e setecentista foram de
intenso bandeirantismo de apresamento indígena. Os bandeirantes atacavam, inclusive, as

51 Ver Anexo E.
52 Ver Anexo H.
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reduções jesuíticas. Estas reivindicavam à metrópole, mas raramente obtinham resultados
devido ao isolamento geográfico do povo paulista. Porém, com o descobrimento de ouro em
Minas Gerais, São Paulo se torna entreposto, facilitando o julgo da metrópole que se torna mais
ativa na briga entre os jesuítas e os paulistas pelo apresamento indígena.
Em um novo capítulo desse confronto, os jesuítas, segundo Helena Ferreira, auxiliam
os índios a fugirem para Barueri e, em represália, os paulistas expulsam os jesuítas dessa aldeia.
O governo real, que não possuía muita autoridade em São Paulo, contrapõe o golpe desvelado
pelos bandeirantes ao não reconhecer mais Raposo Tavares como ouvidor e a excomungar
outros oficiais. Em consequência, os jesuítas são expulsos do planalto.
A readmissão destes no planalto ocorreu a partir de disputas de influências entre a
família Camargo - que era contra o retorno dos jesuítas - e a família Pires - que era a favor.
De acordo com a discente, foi a partir dessas disputas que nasceu a rivalidade política e as rixas
familiares. Os Pires possuíam uma mentalidade lusitana apostólica. Sobre o momento em que
esta família dominou a política e subjugou os demais, a autora questiona se estes fatos têm
como consequência a deturpação do caráter paulista inserindo os na unidade nacional, retirando
sua independência.
A discente evidencia, em sua narrativa, que sofreu forte influência do pensamento
eugênico de Ellis Júnior, além de ter se pautado em obras de Afonso Taunay para construir seu
raciocínio lógico. O docente, apesar de frisar alguns erros graves e anacrônicos, considera um
bom trabalho, com personalidade, espírito crítico e eficientes observações, mas critica o fato de
não se ter estudado a documentação original. “Trabalho M. Bom! Personalidade! Espírito
Crítico! Boas e j.... observações! A A. deveria examinar a documentação no original, e ter mais
familiaridade com os mesmos. Talvez um estudo mais tenaz da genealogia a corrija”

(Comentários Ellis Jr.).
O quinto trabalho, aborda o início do Brasil colonial, sendo intitulado Capitanias

Hereditárias, de autoria de Vera de Oliveira C. Sotto. A temática não era uma das
especialidades de Alfredo Ellis Júnior. Mesmo observando que nas referências bibliográficas
não há citação a uma única obra dele, podemos notar que sua influência se faz presente quando
cita diversos autores que marcadamente influenciaram o intelectual, tais como Washington
Luís, Basílio Magalhães, Pedro Calmon, Frei Gaspar da Madre de Deus, entre muitos outros.
Muitos dos intelectuais utilizados pela autora fazem parte da rede de sociabilidade que o Ellis
Jr. estava inserido.
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Logo no primeiro parágrafo da produção, o docente deixa claro sua discordância quando
a autora afirma que a colonização brasileira se distingue em três fases distintas, “o
reconhecimento da terra, a ocupação da terra e a organização da colônia. A primeira fase é a de
maior importância” (SOTTO, 1950, s/p.). Ellis Júnior continua identificando alguns erros na
narrativa da discente, como a menção que ela faz à presença de D. Ana Pimentel no Brasil para
administrar a colônia na ausência de seu marido Martim Afonso, quando na verdade, ela nunca
saiu de Portugal e geria os negócios de lá. Apesar dos erros, o docente considera-o um “Bom
trabalho. Apenas incorreções fáceis de sanar” (ComentáriosEllis Jr.), dando uma nota 8,5.
A produção seguinte, Estudando a "Pequena História do Café no Brasil" de Affonso de

E. Taunay, de Helena Kohn se inicia com a autora tentando conceitualizar a História e sua
escrita, e segue explicando a entrada do café no Brasil, como se estabeleceu primeiramente no
Rio de Janeiro, a crise na mão de obra escrava durante a segunda metade do século XIX e a
íntima relação entre a expansão cafeeira e as ferrovias brasileiras.
O docente contesta alguns dados expostos pela aluna, considerando exagerados e sem
base. Em seu comentário, Ellis Jr. expõe que “A Autora não primou mto. Pela clareza e (...)
do método descritivo, mas como se fosse uma reportagem em cronologia do que uma verdadeira
História acontecimento com suas relações de causa e efeito e suas ligações ou repercussões”
(Comentários Ellis Jr. )53.
A nota 7V2, relativamente baixa para os padrões observados nos trabalhos encontrados,
pode ser indicação de uma contradição do professor com as referências utilizadas pela discente,
que excetuando as obras de sua autoria, do livro de Taunay estudado pela autora, além de
Roberto Simonsen com o seu Aspectos da História Economica do Brasil, Kohn apresenta
autores e conceitos aplicados tanto pela Escola de Annales como pela escola positivista, tais
como Henri Berr e Langlois e Seignobos, respectivamente.
O sétimo trabalho, Um capítulo do ciclo do ouro: considerações em torno da

decadência da vida de São Paulo, de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva,
aborda o apogeu e o declínio da Vila de São Paulo em dois momentos, o primeiro, em
decorrência da ocupação dos holandeses no nordeste, período em que os planaltinos passam a
fornecer mão de obra indígena para a região. E em um segundo momento, com a descoberta de
ouro em Minas, sendo que São Paulo torna-se um entreposto comercial.
Ao longo do texto, percebe-se poucas correções do docente, que apesar de atribuir uma
nota 7, considera-o um “Trabalho Bom, mas feito com pouco cuidado, pois contém várias

53 Ver Anexo I.
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infidelidades” (Comentários Ellis Jr. )545. O discente se pautou em obras frequentemente citadas
por Ellis Jr., e por autores de suas redes sociais, tais como Paulo Prado, Basílio de Magalhães
e Roberto Simonsen, além de obras de autoria do docente.
O aluno se utiliza da obra História Economica do Brasil (1500-1820), de Simonsen,
para afirmar que o final do século XVIII foi marcado pelo declínio e miséria de uma vila que
tinha perdido sua moral e identidade, porém

E stava m orta a vila de São Paulo! D orm iu para acordar m oralm ente em 7 de
Setem bro de 1822, com o grito do Ipiranga, e acordar econom icam ente em
1836, quando os prim eiros pés de café com eçam a invadir o vale do Paraíba,
para depois se propagar por todo o Estado de São Paulo! N asce, então, a cidade
de São Paulo! (Com entários E llis Jr.).

Outra produção, O café no estado de São Paulo, de Daisy Nogueira Santos, aborda a
entrada do café no Brasil e seus insucessos até a chegada deste na região sudeste. O trabalho
não possui nota, mas é rico em comentários de Ellis Júnior no decorrer da correção. Logo no
início, após a aluna justificar os motivos que levaram o café a não ter sucesso na Amazônia, o
docente comenta: “V. trabalho de D. Vera Esteves. Qual teria sido a inspiradora?” (Comentários

Ellis Jr.)55, com esta observação, o intelectual, deixa entender que houve plágio.
Em outro momento, quando a autora utiliza imagens para ilustrar os diversos aspectos
de um cafezal, o docente faz crítica ao uso errôneo das fotos, em que a aluna confunde um
cafezal enfraquecido pelo solo ruim com um abandonado, além, segundo o docente, de exagerar
ao informar que uma região que aparece na foto com aspecto desértico, já foi produtora de café.
Apesar das falhas, a discente se baseia em autores conceituados e vinculados a uma
mesma linha de pensamento que Ellis Júnior, tais como Basílio de Magalhães, Roberto
Simonsen, Afonso Taunay, Oliveira Viana, além de obras do próprio docente.
O nono trabalho analisado, O comércio das minas com a região paulistânica, de Nobue
Myazaki, apesar de não possuir comentários e ter poucos indícios de correção (apenas algumas
retificações gramaticais), foi escolhido, principalmente, pela sua rica referência bibliográfica.
Esta bibliografia se diferencia das demais por conter autores que fazem parte do círculo
de Ellis Jr. e se influenciam mutuamente, como também autores que recebem uma influência
direta do docente. Este é o caso de Myriam Ellis e Mafalda A. Zemella. A primeira, além de

54 Ver Anexo J.
55 Ver Anexo L.
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filha do catedrático, é co-autora da obra A economia paulista no século XVIII (1950), e
juntamente com Zemella, compõe a rede de assistente e auxiliar de Ellis Júnior. Já o estudo
citado de Mafalda Zemella, O abastecimento da capitania das Minas Gerais no século XVIII,
corresponde a sua tese de doutoramento, orientado por Alfredo Ellis Júnior em 1951, e mais
tarde publicado em livro.
Outros autores utilizados pelo discente são: o recorrente Basílio de Magalhães, Caio
Prado, A. J. Antonil, além de obras do próprio Ellis Júnior. A influência do docente, torna-se
nítida quando o aluno se refere ao êxodo que ocorreu para as Minas, que além de deixar o
planalto paulista em situação de grande pobreza, ocasionou “um grande golpe, pois nesta
migração havia uma seleção que se fazia naturalmente, porque somente os mais fortes é que
seguiam para esta grande aventura sedentos de riqueza, e os mais cômodos ficavam”

(Comentários Ellis Jr). Esta menção provém, claramente, de uma interferência do pensamento
do docente, que foi detalhadamente exposta em Raça de Gigantes (1926).
O décimo e último trabalho analisado, A escravidão Negra, de Nagima Buraad, contém
duras críticas do docente que atribui nota 5 e considera:

Trabalho feito um tanto ás pressas. A parte inicial é boa m as o ultim o capitulo
nem sequer foi com pletado (a ultim a de tráfico negreiro). N ão foi estudado o
“com ercio” dos negros em si, as trocas, as “m ercadorias-m oeda” usadas no
escam bo (tabaco e aguardente). O capítulo “origens da escravidão” tam bém
foi encarado superficialm ente. R edação que deixa m uito a desejar
(C om entários Ellis J r)56.

A discente comete graves erros de concordância e compreensão de texto, além de indicar
em sua bibliografia autores que não coadunam com o docente, tais como Arthur Ramos, que
apesar de ser considerado o pai da antropologia brasileira, possuía uma visão distinta àquela de
Ellis Júnior sobre a des/igualdade racial.
A partir das análises dos dez trabalhos discentes - uma pequena amostra daquilo que
pode ser percebido na grande maioria das produções dos outros alunos - , nota-se que Ellis
Júnior influiu em seus pupilos um direcionamento do pensamento, mas também na escrita da
história, pois as produções buscam demonstrar as causas, as consequências e as repercussões

56 Ver Anexo M.
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dos fatos históricos, considerados, pelo autor, essenciais para o ofício do historiador e
concordante com a definição do conceito de história.
O conceito de eugenia desenvolvido pelo intelectual na obra Raça de Gigantes torna-se
evidente em todas as produções analisadas, principalmente pelo uso do método de seleções e
fatores que o autor utiliza para explicar as diversas etapas de refinamento do fator eugênico na
sociedade paulista.
Já a concepção tradicionalista pautada nos institutos oitocentistas, tais como IHGB e
IHGSP, torna-se nítida quando mencionam as linhagens das famílias quatrocentistas,
descendentes dos intrépidos bandeirantes paulistas, mas se evidencia principalmente na escrita
da história de Ellis Jr. e em sua definição e classificação de fontes históricas.
A escolha das fontes, feita pelos discentes, demonstra uma continuidade com seu mestre,
quando estes tomam como fontes obras de autores de prestígio e reconhecidas, documentos
oficiais, tais como inventários e testamentos, além de se utilizarem de outros tipos de estudos,
especificamente,

genealogia,

antropologia,

economia,

geografia,

entre

outros.

Estas

características sobrelevam o veio tradicionalista herdado por Alfredo Ellis Júnior e seu sucesso
ao disseminar essa concepção aos seus alunos.
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Considerações finais

Tal qual foi evidenciado na introdução, Miceli (2001) observa as diversas funções
ocupadas pelos intelectuais inseridos no campo científico e, igualmente, investiga as origens
sociais desta particular intelectualidade proveniente de uma oligarquia decadente. Assim sendo,
a partir do estudo das fontes analisadas, percebemos que a trajetória intelectual de Alfredo Ellis
Júnior coaduna com este momento evidenciado pelo autor.
Podemos definir o Alfredo Ellis Júnior como um homem conservador, de seu tempo,
característico de um período em que seu modo de vida e de pensar, herdados de uma família
quatrocentenária de São Paulo, sofre uma ruptura com a Revolução de 1930. Esta definição se
justifica, pois Ellis Jr. representava uma historiografia tradicional originária dos Institutos
Históricos e Geográficos, nacional e estaduais, uma vez que buscavam criar uma identidade do
Brasil ressaltando suas glórias, que no caso de São Paulo, foi representado pelos bandeirantes
paulistas, considerados os intrépidos desbravadores do país.
A década de 1920, marcada pelo início de suas atividades intelectuais, foi palco de
grande participação na imprensa situacionista. Funcionando, a princípio, como um caixa de
ressonância de seus estudos e pensamentos, que procuravam ressaltar as glórias de São Paulo e
de seus primeiros habitantes, os bandeirantes. Posteriormente, o Correio Paulistano acompanha
sua vida política e a luta pela preservação das causas rurais. Dessa forma, observamos que, foi
inserido nessas duas estâncias, a imprensa e a política, que o intelectual consolidou seu
pensamento eugênico e tradicionalista.
Além disso, Ellis Jr. estava entremeado numa rede de sociabilidade que realçava este
pensamento, pois sendo membro do IHGSP, articulista do Correio Paulistano e deputado pelo
Partido Republicano Paulista, estâncias herdeiras de uma sociedade oligárquica, seu
pensamento era constantemente fortalecido a partir das trocas literárias com seus pares.
Após uma profícua atuação no legislativo paulista, o intelectual começou a década de
1930 sendo perseguido, preso e, posteriormente, pegando em armas. Sua atuação em Cunha,
pela Revolução Constitucionalista de 1932, é uma ode a São Paulo, à supremacia de uma
sociedade oligárquica ruralista herdeira de 400 anos dos audaciosos bandeirantes paulistas que
desbravaram e enriqueceram a nação.
Desta forma, no desenvolvimento desta dissertação, a preocupação em delimitar o
estudo da trajetória do intelectual nas três esferas propostas, se justifica por serem as estâncias
de formação, consolidação e, por fim, sua consagração intelectual no mundo acadêmico
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uspiano. Apesar de evidenciarmos a importância que sua atuação na cadeira de História da
Civilização Brasileira teve na sua trajetória intelectual, sendo um período de grande produção
historiográfica e propagação de seu pensamento e escrita da história, Alfredo Ellis Júnior esteve
à margem da discussão e do projeto de criação da Universidade de São Paulo, que percorreu as
décadas de 1920 e 1930.
Seu ingresso na docência e direção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP
ocorreu no momento em que existia uma dicotomia entre a intervenção paulista e o “grupo do
Estado”, representado por Júlio de Mesquita Filho, responsáveis pela criação da instituição
superior. Sua preocupação com uma escrita da história tradicional se opôs a historiografia
dominada pelos docentes franceses, que se inspiravam na recém-criada escola de Annales.
Os traços eugênico e conservador, que o intelectual conceitualiza em suas obras ao longo
da vida, ganharam evidência em sua atuação na Cadeira de História da Civilização Brasileira.
Foi nela que Ellis Jr., buscou propagar e perpetuar sua cosmovisão, fator evidenciado a partir
das análises dos trabalhos discentes de seus alunos.
A partir da análise do material didático de seus discentes, concluiu-se que Ellis Júnior
buscava - além de incentivar uma historiografia pautada nos grandes acontecimentos paulistas
para explicar a história do Brasil, dando sempre ênfase às leis históricas representativas da
escola metódica francesa e a utilização de fontes que privilegiavam os prestigiados autores e
obras de sua rede de sociabilidade, documentos oficiais, tais como inventários e testamentos,
entre outros - a disseminação de um pensamento eugenista, de superioridade da raça paulista
diante do Brasil, e dessa concepção tradicionalista, em que apenas os mais puros herdeiros dos
bandeirantes podiam ser considerados os verdadeiros paulistas.
Dessa forma, podemos afirmar que o ingresso de Alfredo Ellis Júnior na Universidade
de São Paulo foi o período de consagração do intelectual, pois foi o momento em que
disseminou seu pensamento, se diferenciou perante seus colegas docentes ao se manter
vinculado à uma historiografia tradicional e ter êxito na propagação dessa concepção de
história, pautada nos institutos, em seu corpo discente no decorrer de sua trajetória uspiana.
Durante sua atuação como professor da Cadeira de História da Civilização Brasileira
(1939-1952), sua rica produção historiográfica, agora voltada para fins pedagógicos, serviu
como material de apoio para seus alunos. Porém, após seu afastamento e sua concomitante
aposentadoria em 1956, a instituição iniciou um processo gradativo de ofuscamento do
intelectual. A justificativa para este movimento ser progressivo se baseia na sua constante
atuação no meio literário após seu afastamento do mundo acadêmico.
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O intelectual, que foi considerado “conservador, desatualizado, positivista e retrógrado”
(ROIZ, 2012, p.120), teve sua historiografia posta à margem na instituição após sua morte em
1974. Mesmo sendo lento, este processo de ofuscamento se concretizou nas comemorações dos
50 e 60 anos da USP, em que foram lembrados os docentes franceses e a contribuição de Sérgio
Buarque de Holanda na História do Brasil, mas Alfredo Ellis Júnior foi vilipendiado.
Dessa forma, a assertiva atribuída à ele por Antônio Celso Ferreira, que o coloca como
“o último e mais radical expoente de uma safra de intelectuais dispostos a contar as glórias de
São Paulo, e com ele se encerra esse capítulo” (2002, p.331), contribui para a visão de Alfredo
Ellis Júnior como o último sobrevivente de uma transição social, política, econômica e
historiográfica, que se efetua com o fim da Primeira República a um modelo liderado por uma
sociedade oligárquica dominada pelos coronéis do café, herdeiros dos destemidos bandeirantes
paulistas.
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Anexo A

Fonte: ELLIS JR., Alfredo. Meio século de bandeirismo (1590-1640). São Paulo: FFCL/USP, 1939 (Boletim IX,
n.1, da cadeira de História da Civilização Brasileira).
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Anexo C

Synthese da Evolução letra secular do regimen social paulista
Quinhentismo

Seiscentismo
Semi noinadisnio —
aventureiro — bellicoso — commercial

P atriarchal
Communitario

P atriarchal
Communitario

Semi rural

Semi rural

Pequena propriedade agro-pecuaria

Pequena propriedade agro-pecuaria

Democracia

Democracia
continuação da anterior.
Espirito altivo e independente do
bandeirism o

Setecentismo
Semi nomadismo —
industrial e commercial
Tendencia no Pla
nalto para o sedentarism o

Sedentarismo
Patriarchal
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evolução para o
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propriedade agropccuarias
Form ação da Aristocracia do bandcirismo
e
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reinól

1

Oitocentismo
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Media propriedade e
latifúndio cafeeiro.
Aristocracia agricola derivada do
anterior
Utilitarismo rural

á oppres-

Utilitarismo

Fonte: ELLIS JR., Alfredo. Raça de Gigantes. São Paulo: Editorial Helios Ltda. p. 317.
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M s
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Fonte: CENTRO de Apoio à Pesquisa em História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade
de São Paulo. Bibliografia da cadeira de História da Civilização Brasileira. Acervo do Prof. Dr. Alfredo Ellis Jr.
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Anexo G

Fonte: ALVES, E.; SILVA, Margarida. A expedição de Martim Afonso de Souza. Trabalho de História da
Civilização Brasileira, FFCL/USP, São Paulo, s/d.
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Anexo H

Fonte: P esquisas sobre a existência de ouro e p ra ta no planalto nos séculos X V I e XVII. Trabalho de
H istória da Civilização B rasileira, FFCL/U SP, São Paulo, s/d.
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Anexo I

Fonte: KOHN, Helena. Estudando a "Pequena História do Café no Brasil" de Affonso de E. Taunay. Trabalho de
História da Civilização Brasileira, FFCL/USP, São Paulo, 1950.
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Anexo J

Fonte: SILVA, Antonio Carlos R. A. M.
d a v i d a d e S ã o P a u lo .

U m c a p ítu lo d o c ic lo d o o u r o : c o n s id e r a ç õ e s e m to r n o d a d e c a d ê n c ia

Trabalho de História da Civilização Brasileira, FFCL/USP, São Paulo, 1943.
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Anexo L

Fonte: SANTOS, Daisy N. O café no estado de São Paulo. Trabalho de História da Civilização Brasileira,
FFCL/USP, São Paulo, 1950.
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Anexo M

Fonte: BURAAD, Nagima. A escravidão negra. Trabalho de História da Civilização Brasileira, FFCL/USP, São
Paulo, 15. jun. 1950.
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APÊNDICE A - Relação das cidades dos 5° e 9° Distrito
•

5° Distrito:

- Agudos

- Cerqueira Cesar

- Pennapolis

- Albuquerque Lins

- Conceição de M.

- Pirajú

- Anhemby

Alegre

- Pirajuhy

- Apiaby

- Espírito S. do Turvo

- Piratininga

- Araçatuba

- Fartura

- Platina

- Avahy

- Faxina

- Presidente Prudente

- Avaré

- Ipaussu

- Promissão

- Bauru

- Itaberá

- Ribeira

- Birigui

- Itahy

- Ribeirão Branco

- Bernardino de

- Itaporanga

- Salto Grande de

Campos

- Itararé

Parapanema

- Bocaiúva

- Itatinga

- Santa Barbara do Rio

- Bom Sucesso

- Lençóes

Pardo

- Botucatu

- Maracahy

- Santa Cruz do Rio

- Bury

- Oleo

Pardo

- Campos Novos

- Ourinhos

- São Manoel

- Candido Mota

- Palmital

- São Pedro do Turvo

- Capoeiras

- Paraguassu

•

9° Distrito:

- Araraquara

- Icanga

- Ribeirão Bonito

- Bariry

- Ibitinga

- São Carlos

- Barra Bonita

- Itajohy

- São João da

- Bica de Pedra

- Jabu

Bocaina

- Boa Esperança

- Matão

- Torrinha

- Brotas

- Mineiros

- Dourados

- Novo Horizonte

- Dois Corregos

- Pederneiras
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