
REPÚBLICA VELHA – MECANISMOS POLÍTICOS DA OLIGARQUIA CAFEEIRA 
 Na REPÚBLICA VELHA, a política funcionava na base da troca de FAVORES. Na economia, além da 
agricultura exportadora, predominantemente CAFEEIRA, houve significativo desenvolvimento da INDÚSTRIA. 
Ampliou-se o número de OPERÁRIOS, que organizaram os primeiros movimentos para LUTAR pelos DIREITOS 
trabalhistas. 
 O período da história republicana brasileira que vai de 1889 a 1930 costuma ser chamado de diferentes modos: 
Primeira República, República do "café com leite", República Velha. Por sua vez, a República Velha costuma ser 
dividida em duas fases: 
. República da Espada (1889-1894) - corresponde aos governos MILITARES de Deodoro da Fonseca e de Floriano 
Peixoto, responsáveis pela INSTALAÇÃO e consolidação do regime republicano; 
. República Oligárquica (1894-1930) - corresponde à fase em que o país foi governado por civis ligados à 
OLIGARQUIA RURAL, sobretudo de SÃO PAULO e MINAS GERAIS. 
 
Coronelismo e voto de cabresto 
 Durante o IMPÉRIO, o voto era CENSITÁRIO (baseado em renda) e, assim, apenas pequena parcela da 
população participava das eleições. Na última década do Império, somente 1% dos cerca de 12 milhões de habitantes 
tinha direito ao VOTO. Com a República, decretou-se o fim do voto censitário, instituindo-se o voto para os 
brasileiros MAIORES de 21 anos. Entretanto, foram excluídos ANALFABETOS, padres, soldados e MULHERES. 
Na República Velha, o número de eleitores cresceu, mas não chegou a ultrapassar, em média, 3% da população do 
país. Além disso, os eleitores não podiam votar de forma LIVRE e DEMOCRÁTICA, pois o sistema eleitoral 
baseava-se no VOTO ABERTO, que possibilitava a violenta INTERFERÊNCIA dos chefes políticos. Entre eles 
destacavam-se os CORONÉIS, cujo sistema de dominação ficou conhecido como coronelismo. 
 
 Durante a República Velha, a ECONOMIA brasileira era fundamentalmente agrícola, e quase 70% da população 
ativa (1920) trabalhava na AGRICULTURA. Nessa sociedade AGRÁRIA os CORONÉIS detinham grande poder. 
Tinham em suas FAZENDAS muitos empregados, que recebiam SALÁRIOS miseráveis. Para sobreviver, esses tra-
balhadores dependiam dos "FAVORES" do coronel: dinheiro emprestado, auxílio para educar os filhos, socorro na 
hora da doença, etc. 
 Em troca dos "favores", o CORONEL exigia, por exemplo, que as pessoas VOTASSEM nos CANDIDATOS 
políticos por ele indicados (prefeito, governador e presidente da. república; vereador, deputado e senador). Quem se 
negasse a VOTAR no CANDIDATO do coronel perdia seus "favores" e, às vezes, ficava sujeito à VIOLÊNCIA dos 
JAGUNÇOS que trabalhavam na grande FAZENDA. Cumprindo ordens do coronel, os JAGUNÇOS controlavam o 
voto do ELEITOR. O voto dado sob pressão ficou conhecido como voto de CABRESTO. 
 Além do VOTO de CABRESTO, os coronéis ainda utilizavam de FRAUDES para vencer as eleições. 
Documentos falsificados para MENORES e ANALFABETOS votarem, pessoas MORTAS inscritas como eleitores, 
urnas violadas, votos adulterados e outras artimanhas eram feitas no pleito eleitoral. As oligarquias agrárias 
organizaram uma rede de transmissão de PODER, que abrangia desde o MUNICÍPIO até o GOVERNO FEDERAL. 
Nessa rede, o corone1ismo desempenhava importante papel, costurando alianças na base da TROCA de favores, do 
clientelismo e da CORRUPÇÃO. 
 
A política dos governadores 
 Campos Sales, poderoso CAFEICULTOR PAULISTA, foi o segundo presidente civil da república (1898-1902). 
Foi um dos principais idealizadores do sistema de ALIANÇAS entre GOVERNADORES de ESTADO e 
GOVERNO FEDERAL, que ficou conhecido como POLÍTICA dos GOVERNADORES. O sistema consistia 
basicamente em uma TROCA de FAVORES. O Presidente da República comprometia-se a respeitar e APOIAR as 
decisões dos governos estaduais e, em troca, os governos estaduais ajudavam a ELEGER para o CONGRESSO 
NACIONAL DEPUTADOS FEDERAIS e SENADORES simpatizantes do Presidente da República. A política dos 
governadores reproduzia, no PLANO FEDERAL, a rede de compromissos que ligava CORONÉIS e 
GOVERNADORES dentro dos estados.  
 Nessa época, havia no CONGRESSO NACIONAL a Comissão Verificadora das ELEIÇÕES, destinada a julgar 
os RESULTADOS eleitorais. Embora fosse órgão do poder LEGISLATIVO, a Comissão Verificadora acabava 
trabalhando a serviço do EXECUTIVO, distorcendo o RESULTADO das urnas. Aprovava nomes de deputados e 
senadores da SITUAÇÃO e não reconhecia a vitória dos candidatos da OPOSIÇÃO. A eliminação dos nomes dos 
ADVERSÁRIOS ficou conhecida como DEGOLA. 

 
A política do "café com leite" 
 Por meio das ALIANÇAS e das FRAUDES, as oligarquias agrárias controlaram o PODER durante toda a 
República Velha. Essas oligarquias estavam organizadas em torno de dois grandes PARTIDOS POLÍTICOS: o PRP 



(Partido Republicano Paulista) e PRM (Partido Republicano Mineiro). Assim, MINAS GERAIS e SÃO PAULO 
lideravam a política do país fazendo COLIGAÇÕES com as oligarquias dos demais ESTADOS. Quase todos os 
presidentes da República Velha foram eleitos com o apoio dos PAULISTAS (PRP) e dos MINEIROS (PRM). 
 São Paulo era o primeiro estado PRODUTOR de CAFÉ. Minas Gerais era o segundo e se destacava pela 
produção de LEITE. Nasceu daí o apelido para a aliança entre PRP e PRM: política do CAFÉ COM LEITE. 
 
A política de valorização do café 
 O café era a maior RIQUEZA do país e o governo tinha interesse direto em PROTEGER essa atividade. Assim, 
não é de estranhar que ela tenha utilizado o GOVERNO FEDERAL para fazer valer seus INTERESSES 
econômicos. 
 Durante a República, por meio de variados mecanismos econômicos, a oligarquia cafeeira promoveu a 
VALORIZAÇÃO do café. Sem perceber, a população brasileira FINANCIAVA a manutenção dos ALTOS 
LUCROS dos fazendeiros do café. 
  
 O café foi o grande líder das exportações brasileiras durante toda a República Velha. Representou, quase sempre, 
mais de 50% das EXPORTAÇÕES. Sem grandes concorrentes no MERCADO INTERNACIONAL, o Brasil 
chegou a atender dois terços do CONSUMO MUNDIAL de café. Entusiasmados com os lucros, os cafeicultores 
investiam mais nas plantações. Porém, a produção acabou ultrapassando as necessidades de consumo do 
MERCADO. A partir do início do século XX, a economia cafeeira começou a enfrentar crises de 
SUPERPRODUÇÃO, ocasionando QUEDA nos preços e acúmulo de ESTOQUES invendáveis. Em 1905, esses 
estoques chegaram a 11 milhões de SACAS, que representavam 70% do consumo mundial de um ano. 
 
Convênio de Taubaté 
 Com o apoio de políticos do CONGRESSO NACIONAL, os cafeicultores realizaram, em 1906, na cidade 
paulista de TAUBATÉ, uma reunião com a finalidade de encontrar SOLUÇÕES para as crises de superprodução. 
Na reunião, conhecida como Convênio de Taubaté, os fazendeiros propuseram que o governo COMPRASSE a 
produção de café que ULTRAPASSASSE a procura do mercado. O café excedente seria ESTOCADO pelo governo 
para, depois, ser vendido quando os PREÇOS se normalizassem. Para comprar o café excedente, o governo faria 
EMPRÉSTIMOS no exterior. 
 Depois de alguma resistência, as propostas do Convênio de Taubaté acabaram sendo praticadas pelo governo, e 
os preços do café foram mantidos ARTIFICIALMENTE pelas compras governamentais. Os cafeicultores 
continuaram tendo LUCROS e AUMENTANDO a produção de café. Os ESTOQUES do governo cresciam e não 
surgiam oportunidades para vendê-los no MERCADO EXTERNO. 
 
Borracha 
 Produzida a partir do LÁTEX extraído de SERINGUEIRAS originárias da AMAZÔNIA, a borracha tornou-se, a 
partir de 1840, um produto de crescente procura nos países INDUSTRIALIZADOS. Servia de matéria-prima para a 
fabricação de pneus, primeiramente de BICICLETAS e posteriormente de AUTOMÓVEIS.  
 O Brasil passou a suprir praticamente toda a demanda MUNDIAL de BORRACHA, escoando sua produção pelos 
portos de MANAUS e BELÉM. Nessa época, a região AMAZÔNICA conheceu súbito esplendor, que, todavia, 
durou apenas três décadas (1891-1918).  
 A produção da BORRACHA brasileira era feita de modo RUDIMENTAR e exigia constante penetração na mata 
em busca de seringais nativos. A dificuldade de acesso aos seringais impedia uma EXPLORAÇÃO eficiente e 
elevava os custos de TRANSPORTE. Com isso, os preços da BORRACHA aumentavam, a produção brasileira era 
insuficiente para atender a demanda do MERCADO, e cresciam as necessidades do produto nos centros 
industrializados. 

Nessa conjuntura, países capitalistas, como INGLATERRA e HOLANDA, investiram no cultivo de seringais em 
áreas de sua dominação (MALÁSIA, Ceilão e INDONÉSIA). Desenvolvendo um plantio especialmente planejado 
para o aproveitamento INDUSTRIAL, esses países, em pouco tempo, superaram o primitivo extrativismo praticado 
nos seringais brasileiros.  

 


