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Introdução 
 
  O presente  trabalho trata da produção do espaço no Agreste 
pernambucano nas últimas quatro décadas dando ênfase as culturas do Algodão e do 
Café que vem sofrendo alterações constantes, tanto no que diz respeito a área cultivada 
como também face a concorrência no mercado externo, o que faz com que haja  a 
retração e/ou ampliação destas culturas em diferentes momentos da economia 
pernambucana. O Agreste pernambucano  é uma região fisiográfica que fica situada 
entre a Zona da Mata e o Sertão  pernambucano, tratando-se  de  uma área 
tradicionalmente policultora e abastecedora,  principalmente, do grande mercado 
consumidor constituído pela Região Metropolitana do Recife.  Esse espaço, teve como 
ocupação inicial os interesses voltados  para o  criatório  bovino  extensivo, em segundo 
momento,  foi realinhado para a expansão da atividade algodoeira e cafeeira e em um 
terceiro momento, que pode ser explicado pela ocorrência do recente processo de 
pecuarização. Nos últimos tempos, esse espaço vem sofrendo transformações 
(mudanças) no que se concerne às atividades agrárias. Assim, muitos cientistas sociais, 
vêm estudando as recentes modificações na maneira como está  se reorganizando o  
Agreste  pernambucano.  Nas pesquisas realizadas, já se têm demonstrado a crescente 
redução das áreas cultivadas  com  lavouras - o consórcio tradicional:  algodão, milho e 
feijão - , substituídas por áreas de pastagens plantadas para atender às necessidades de 
alimentação do  rebanho  bovino que ali se expande, tendo isto provocado sérios 
problemas sociais como por exemplo:  o êxodo rural, a proletarização do trabalhador 
rural, a concentração fundiária, entre outros problemas. 
 
  A respeito do tema central estudado,  já existem preocupações recentes,  
onde órgão do Governo de Pernambuco (CONDEPE), vem elaborando um documento 
chamado  Pernambuconjuntural, no  qual  observou-se que de maneira geral , as culturas  
tradicionais sofreram reduções nas áreas cultivadas, porém houve crescimento na 
produção  de  determinados cultivos.  Face a este documento, o Governo Estadual está 
trabalhando para  recuperar parte dos  plantios desenvolvendo  projetos específicos para 
cada cultura.    Assim,  desde 1995,  está havendo uma preocupação por parte do 
Governo em incentivar subsidiando em especial, a lavoura do algodão e do café que 
durante muito tempo tiveram grande relevância para a economia do Estado.   Existe 
outro órgão também empenhado em melhorar o cultivo destas lavouras comerciais que é 
a Empresa  Pernambucanaca de Pesquisa Agropecuária (IPA) a qual tem distribuído em 
1996,  1,3 milhão de mudas de café aos produtores locais1. 
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            Fazendo um breve relato sobre a expansão da atividade Algodoeira e 
cafeeira a partir da segunda metade do século  XVII, podemos apontar como o início de 
uma segunda fase de organização  agrária do  Agreste no Estado de  Pernambuco,  
considerando que a primeira foi compreendida pela expansão do criatório bovino 
extensivo. Nesta segunda fase de organização foi disseminado o cultivo do algodão e do 
café que exigiram grandes contingentes populacionais, por ser lavouras, e de 
exportação, representando efetivamente  novas perspectivas de trabalho e de renda. 
 
  O algodão não  se  incompatibilizou com as  culturas de  subsistência 
porque permitia a utilização dos espaços cultivados com outras culturas intercalares 
como: o milho, o feijão,  a fava e a mandioca.   E em relação à pecuária,  mesmo 
ocupando terras que antes eram usadas com pastagens para o criatório que alí se 
desenvolvera, o algodão era bem aceito, tendo em vista que era plantado com culturas 
intercalares, que depois de colhidas de um modo geral, suas palhas ou restolhos, eram 
utilizados como alimento suplementar para ogado.  Desta forma, não só o rebanho 
alimentava-se dos restolhos e das culturas intercalares e das folhas do algodão,  como 
era também uma fonte de ração,  através de seu caroço, transformando em torta, que era 
utilizada, sobretudo, na estação seca do ano. 
 
  O algodão já era uma cultura utilizada desde o século XVI pelos 
colonizadores, mas inexpressiva economicamente. Depois de 1750 com a Revolução 
Industriial na Inglaterra, a Guerra de Independência dos Estados Unidos e as Guerras 
Napoliônicas na Europa é que esta cultura passou a ser produzida em ampla escala 
comercial em Pernambuco. A grande procura do algodão, particularmente pelas 
indústrias britânicas,  sua principal   compradora, era o motivo de sua expansão.  Outra 
causa de sua expansão foi a abertura dos portos às nações amigas,   que propiciou a  
ligação do porto do Recife diretamente com os portos inglêses, concorrendo para a 
elevação considerável do preço desse produto. 
 
  O clímax do surto algodoeiro viera a ocorrer durante a década de 1860,  
com a Guerra de Secessão nos Estados Unidos,   quando o sul  desse  País ficou fora do 
mercado consumidor inglês. Posteriormente, a demanda pelo algodão brasileiro do 
incipiente parque industrial que se instalava no Centro-Sul do Brasil,  por volta de 1870,  
passou a condicionar, em parte, o ciclo de expansão do algodão nordestino. 
 
  A cultura do algodão contribuiu, de forma decisiva, para o crescimento e 
desenvolvimento dos centros urbanos agrestinos e de algumas  cidades  sertanejas.  Isto, 
em parte, porque a princípio, a transformação industrial do algodão era realizada através 
de pequenos comerciantes que se estabeleciam nas cidades,  vilas e povoadas  onde  
passavam a comprar o algodão do produtor,  e após fazer o beneficiamento,   vendiam 
em seguida aos exportadores. 
 
  Deve-se acrescentar também o caráter não dissociativo, já referido, que o 
algodão estabeleceu com o criatório na organização do espaço. Assim, os algodoais 
ocupavam, preferencialmente, as terras secas das encostas e das caatingas e associavam-
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se com o milho no seu cultivo e apesar de ocupar terras outrora de pastoreio, na época 
de verão, o gado alimentava-se da rama do algodão e do restolho do milho2 . Desta 
forma, o algodão passa a estruturar uma nova forma de organização espacial do Agreste, 
começando “a quebrar aquela separação completa entre a agricultura e a criação, 
existentes nos primeiros tempos”3 . 
 
  Outra cultura que veio contribuir para impedir a quase exclusividade da 
pecuária na primeira fase da organização espacial do Agreste pernambucano foi o café.  
Apesar de introduzido desde os fins do século XVIII no Estado de Pernambuco, teve 
seu desenvolvimento no Agreste a partir de 18704 , ocupando a encosta da Borborema e 
os “brejos” de altitudes, onde teve grande destaque no município de Garanhuns-PE.  
Pelas suas exigências ecológicas, o café, se desenvolvia naqueles municípios agrestinos 
que apresentassem maior porção de “brejos” de altitudes ou encostas do planalto, como 
Garanhuns, Taquaritinga do Norte, Bezerros e Bonito5 . 
 
  Objetivando o mercado internacional em expansão, os cafezais ocuparam 
os “brejos” agrestinos.  Ao contrário do que ocorreu com o algodão, o café não ocupou 
áreas de pastagens naturais do criatório, mas extensas áreas de florestas que foram 
destruídas para a sua instalação.  Nas áreas serranas, que constituem os interflúvios 
entre as bacias dos rios Capibaribe e Ipojuca, ou entre o Sirinhaém e o Una, as florestas 
eram desmatadas, mas os cafezais ficavam sombreados com cobertura de camondongo, 
de mulungu e cajueiro6 .  No entanto, “no Planalto de Garanhuns, com altitudes 
superiores a 750 metros e mais expostos aos ventos de sudeste, desenvolveram-se 
grandes culturas de cafeeiro sem cobertura e que garantiram a Pernambuco, durante 
muitos anos, uma certa importância como produtor e exportador de café”7 . 
 
  O café chegou a ser situado como o mais importante produto agrícola dos 
“brejos” agrestinos, com grande importância econômica no planalto de Garanhuns.  E a 
produção pernambucana de café era na sua quase totalidade proviniente do Agreste.  
Assim, é que: “em 1958, para uma produção nordestina de 26.200 toneladas, (...) que 
representava apenas 1,5 da produção brasileira, Pernambuco entrou com 20.976 
toneladas, o que corresponde a 79,6% da produção regional8 . 
 
  A produção cafeeira do Agreste e da Região Nordeste como um todo, vai 
começar a cair significativamente a partir de 1965.  Isto porque, a partir deste ano, “o 
Governo Federal, através do  IBC  ( Instituto Brasileiro do Café ) , execultou  a  política  
de 
 
erradicação dos cafezais que apresentavam baixa produtividade”9.  Isto é, o próprio 
Governo Federal financiava a erradicação dos cafezais com a indenização na 
implantação de pastagens para o criatório.  Este fato foi decisivo para o início do 
                                                           
2  ANDRADE,  A Pecuária no Agreste Pernambucano,1961. p.64. 
3  Ibidem. p.64. 
4  Ibidem. p.65 
5  Ibidem. p.65 
6  CONDEPE. O Processo de Ocupação do Espaço Pernambucano. p.34 
7  Ibidem. p.34 
8  ANDRADE,  A Terra e o Homem no Nordete. p.158. 
 9  ANDRADE, A Terra e o Homem no Nordeste. p.158. 
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processo de pecuarização no Agreste Meridional, estimulados por outros fatores a serem 
tratados.  
 
  Evidencia-se, ainda, que a este declínio da cultura do café, deve-se 
acrescentar a crise do algodão que vai afetar, sobretudo as áreas do semi-árido 
agrestino, contribuindo também para a  expansão da pecuária. 
 
  Deve-se ressaltar, no entanto, que com relação ao café, foi estabelecido 
um plano de renovação e revigoramento de cafezais no início da década de 1970, mas 
nos primeiros anos desta década, este plano não teve sucesso, o que se atribuiu ao fato 
das vantagens da cafeicultura não superarem às da pecuária10 .  A esse respeito, MELO, 
aponta várias vantagens da pecuária em relação a cafeicultura que resultaram em seu 
insucesso: “i) menor risco agrícola; ii) maior facilidade de administração da unidade 
produtora; iii) maior compatibilidade com o absenteísmo do fazendeiro; iv) menor 
número de vínculos empregatícios e consequentemente, menores encargos sociais; v) 
maior segurança de ascensão da demanda e dos preços dos produtos respectivos nos 
mercados consumidores.  Acrescenta-se a esses fatores que em Pernambuco, não houve 
maior empenho ou esforço promocional dos órgãos interessados em favor do plano de 
restauração da economia cafeeira”11 na época. 
 
  Apesar do plano de revigoramento dos novos cafezais de Pernambuco, 
particularmente no Planalto de Garanhuns, “os esforços atuais nesse sentido encontram, 
como grande obstáculo, a difícil reversibilidade da ocupação pastoril da terra, malgrado 
tratar-se de lavoura amplamente amparada e incentivada”12 . 
 
  Principalmente no espaço agrestino, onde situa-se o Planalto de 
Garanhuns, a erradicação dos cafezais, em meados da década de sessenta, com a 
indenização dos cafezais pelo Governo, favoreceu o início do processo de pecuarização 
naquele espaço.  Esse processo, concorreu para substituição, em grande parte, das áreas 
de lavouras alimentares básicas: milho, feijão, fava e outras, e as comerciais, como no 
caso do algodão e do café, por áreas de pastagens.  Com relação ao café, parece se tratar 
de um caso diferente, uma vez que há quem considere que os cafezais não perderam 
terra para o criatório, e sim os solos esgotados foram abandonados pelos produtores, 
devido ao sistema de cultivo já ultrapassado, ou mesmo pelas pragas que vinham 
devastando os cafezais.  Portanto, essa mudança na organização do espaço agrário, com 
o processo de pecuarização, causou grandes polêmicas até mesmo quanto ao termo que 
diversos autores expressam para designar tal fenômeno. 
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