Igreja do Sagrado Coração de Jesus
Petrolândia Pernambuco

Projeto Santuário do Sagrado
Coração de Jesus
Petrolândia - Pernambuco
OBS: Em 2014 eu solicitei, ao IPHAN PE, o tombamento desta Igreja, processo 01498.000250/214/2014-71. Em 2015
o pedido foi rejeitado (Parecer IB/03/MS/2015) dizendo que “A Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Petrolândia
não tem relevância cultural e afetiva para a população”
Eu já imaginava qual seria a resposta. Afinal, comunista faz tudo para destruir valores culturais e religiosos.
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Apresentação

Este trabalho consiste na apresentação de fundamentos que justificam o
pedido de transformação das ruínas da Igreja do Sagrado Coração de Jesus
localizada no Lago de Itaparica Petrolândia Pernambuco em Santuário Católico.
A proposta parte do princípio de que esta Igreja é a ponte que une o passado
ao presente na região de Itaparica. Ela marca a luta do governo central que se inicia
no século XVIII contra a erradicação da pobreza absoluta no semiárido nordestino. D.
Pedro II quando aqui esteve em 1887 manda construir um cais e uma ferrovia. Ele já
previa naquele momento, desenvolver mecanismos para acabar com a indústria da
pobreza que estava por vir.
Por um processo de atualização histórica com a construção da Barragem de
Itaparica Petrolândia sai de uma situação de pobreza e passa a viver um sonho
concreto de prosperidade através da Agricultura familiar Irrigada como previa o
Imperador ao propor a transposição do Rio São Francisco ainda no século XVIII.
Com o fechamento das comportas da Barragem de Itaparica, a Igreja do
Sagrado Coração de Jesus fica 70% submersa resistindo, até o momento, à ação
destruidora das águas do Velho Chico e do tempo.

1 - Significância

Em 2013 Petrolândia completou 104 anos de emancipação e três centenários
de história. Tudo começou quando, no século XVIII, colonizadores e missionários por
aqui chegaram passando a viverem e conviverem com índios nativos às Margens do
Rio São Francisco, especialmente os Pankararus. Com a construção da Barragem, do
seu patrimônio histórico cultural arquitetônico, restaram apenas ruínas da Igreja do
Sagrado Coração de Jesus. Localizada, hoje no meio Lago de Itaparica, resiste
bravamente à ação destruidora implacável do tempo e das águas do Velho Chico. (Fig.
01)

Figura 01 - Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Lago de Itaparica, Petrolândia, Pernambuco.

Apesar de ser considerada por alguns como “ruínas da Igreja do Sagrado
Coração de Jesus” tornou-se cartão postal da Cidade e ainda é objeto de devoção dos
fieis que apesar do tempo não conseguem entender o que aconteceu com o seu
passado. Durante as Festas do Padroeiro de Petrolândia, no mês de outubro há um
dia dedicado a uma procissão de embarcações que sai da orla da cidade dar uma
volta nesta Igreja e retorna novamente à orla de Petrolândia. É a memória do passado
e dos laços sociais que permanece viva na lembrança do povo de Petrolândia.
Nossa cidade sofreu um processo chamado por Darcy Ribeiro de atualização
histórica: um processo que é sofrido, pois ele vem de uma vontade externa e não do
crescimento endógeno. Foi o que ocorreu com a construção da Barragem de Itaparica.
Assim como diz o Prof. Severino Vicente “Todo processo de mudança promove novas
adequações indenitárias e, durante algum tempo, as populações que passam por tal
processo sentem-se perdidas, pois parte de suas crenças e de suas vidas foram
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arrancadas, e por esta razão, veem-se obrigadas a se redefinirem diante do mundo e
de si mesmo”.
No gênero, é o único bem cultural que restou após o fechamento das
comportas da barragem de Itaparica e a única ponte que liga o passado ao presente,
cujo patrimônio histórico arquitetônico ainda está nascendo: 24 anos.
Mais dois patrimônios históricos ficaram submersos no lago: O Cais e a
Estação Ferroviária D. Pedro II. Em 1877 o Imperador veio à Petrolândia e com a sua
tão peculiar visão proativa mandou construir um Cais e uma ferrovia. Objetivo: Ligar
economicamente o alto e o baixo São Francisco e com isso escoar a produção de
gêneros alimentícios produzidos em municípios localizados às margens do Rio São
Francisco e ao mesmo tempo gerar emprego e renda para os sertanejos famintos. Em
homenagem ao Imperador D. Pedro II, a cidade que antes era conhecida como Jatobá
mudou o seu nome para Petrolândia. Origem do nome: Petrus – versão em latim para
Pedro; land – vem do vocábulo germânico terra) significa Terra de Pedro.
Na década de 30, logo após a grande seca de 1932, o DNOCS (Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas) cria no Icó munícipio de Petrolândia, uma
estação experimental irrigada denominada “Posto Agrícola do Rio São Francisco”. O
Projeto de irrigação foi implantado pelo Engenheiro Agrônomo Dr. Trajano Pires da
Nóbrega. Este projeto era uma miniatura da transposição do Rio São Francisco que
está sendo executada, no momento, também concebido por D. Pedro II. A
infraestrutura deste projeto ainda está intacta, mas submersa no Lago de Itaparica. Foi
o primeiro sistema de irrigação implantado em Pernambuco.
Com o sucesso obtido nas experiências do Icó o governo federal através da
C.V.S.F. (Comissão do Vale do São Francisco, empresa que foi precursora da
SUVALE (Superintendência do Vale do São Francisco e posteriormente CODEVASF
(Companhia do Vale do São Francisco e do Parnaiba) implantou a partir de 1950 o
Núcleo Colonial de Petrolândia conhecido como Barreira. Ainda neste ano sob a
administração de Dr. Djalma Almir Wanderley, Engenheiro Agrônomo que foi o
primeiro chefe da CVSF foi dado início a construção da Igreja do Sagrado Coração de
Jesus sob a orientação de Padres Alemães. Por falta de recursos não foi concluída.
Mesmo assim em meados dos anos 50 a primeira missa foi resada em meio de tantas
outras atividades católicas que se seguiram até o fechamento das comportas da
barragem de Itaparica. (Figura 02).
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Figura 02 Igreja do sagrado Coração de Jesus, Barreira, Petrolândia, Pernambuco

A monumental igreja de então mesmo inacabada, localizada na parte alta do
Projeto, contemplava toda área irrigada pelos colonos e também grande extensão do
bioma da caatinga do semiárido nordestino em direção a Vázea Redonda, Mandantes
e Limão Bravo, região esta conhecida há 150 anos como Deserto dos Campinhos.
Mesmo assim se transformou, através da fé, no símbolo da esperança do sertanejo
pobre que via através dela e do sucesso alcançado pela agricultura irrigada no Posto
Agrícola do Rio São Francisco (Icó) e no Núcleo Colonial de Petrolândia a solução
para os problemas enfrentados nas longas estiagens. Enfim, ela era e ainda é a
esperança que o sertanejo mantém de um dia sair da pobreza absoluta.
2 - Localização
A Igreja do Sagrado Coração de Jesus está a 9º 1’ 17.06” S e 38º 15’ 51.04” e
a 850 metros da margem direita do Lago de Itaparica. Fica a 5.600 metros da cidade
de Petrolândia, Pernambuco.
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Figura 03 - Localização da Igreja do sagrado Coração de Jesus, Barreira, Petrolândia, Pernambuco
no Google Earth.

Figura 04 Localização de Petrolândia no mapa de Pernambuco

Petrolândia está localizada às margens do Lago de Itaparica e a 430 km do
Recife. Com uma população de 36.000 habitantes tem o quarto maior PIB per capita
de Pernambuco segundo dados do IBGE 2009: 16.513,18. Fica atrás apenas de
Ipojuca 93.791,75, Itapissuma 22.900,72 e Cabo de Santo Agostinho 22.301,09. Tudo
isso graças a Construção da Barragem de Itaparica.
No imaginário do povo da região, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus
localizada no lago, representa o símbolo desse progresso.
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Figura 05 Vista aérea da Cidade de Petrolândia

Figura 06 Praça dos três Poderes Petrolândia, Pernambuco.

Figura 07 Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga (Barragem de Itaparica)

O primeiro motor que faz girar a economia de Petrolândia é a Usina Hidrelétrica
Luiz Gonzaga. O segundo é a agricultura familiar irrigada que produz alimentos
hortifrutigranjeiros que são enviados diariamente para todas as regiões do País.

Figura 08 Cultura coco no Projeto Apolônio Sales

Figura 09 Cultura de Melancia-Projeto Icó Mandantes

O potencial de Petrolândia para o turismo é excelente, especialmente na
modalidade ecoturismo. A sua fauna e flora, ainda inexplorada formada pelo lago, é
rica e deslumbrante. A transformação da Igreja do Sagrado Coração de Jesus,
localizada no lago, em Santuário Católico, trará importantes resultados para a
preservação dos valores cristãos, além de contribuir, significativamente, para a
geração de emprego e renda com o consequente crescimento do turismo. Contribuirá,
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também, com o incremento do ecoturismo e este por sua vez para o desenvolvimento
da agroecologia sustentável tão necessária para a região de Itaparica e do mundo.

Figura 10 - Ipê Roxo – Reserva Legal do Icó Mandantes

Figura 11 - Pau de Ema - Reserva Legal do Icó Mandantes

Figura 12 - Praia do Sobrado – Icó Mandantes

Figura 13 - Praia do Sobrado – Icó Mandantes

2.1 - Propriedade
A Constituição Federal no artigo 20, incisos II e III define que são bens da
União:
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e
construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental,
definidas em lei;
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais;
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A Lei das Águas Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 tem como objetivo promover
a disponibilidade de água e a utilização racional e integrada dos recursos hídricos para
a atual e as futuras gerações. Seu principal fundamento é que a água é um bem
público não podendo ser privatiza, mas sua gestão pode ser descentralizada com a
participação de usuários do governo e da sociedade civil.
A Usina Hidroelétrica de Itaparica, denominada também de Hidroelétrica Luiz
Gonzaga, foi construída pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf)
subsidiária da ELETROBRÁS.
A Eletrobrás é uma empresa de capital aberto, controlada pelo governo
brasileiro vinculada ao Ministério das Minas e Energia, que atua nas áreas de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica e a CHESF (Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco) com sede na Cidade de Recife Pernambuco é uma sociedade
anônima de capital fechado que atua na geração e transmissão de energia em alta e
extra-alta tensão.
A construção do referida usina formou o Lago de Itaparica que se estende por
150 km e cobre uma área de 83.400 hectares dos estados da Bahia e Pernambuco.
Todos os bens móveis e imóveis de direito privado foram idenizados ou
compensados com a construção em outra localidade.
Pelo exposto, acima, fica evidente que a Igreja do Sagrado Coração de Jesus
localizada no Lago de Itaparica Petrolândia Pernambuco é de propriedade da União,
cuja gestão é de responsabilidade da ELETROBRÁS/CHESF.
3 - Autenticidade
As ruinas da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, localizada no Lago de
Itaparica, representa o que há de mais autêntico na resistência do sertanejo faminto e
de poucos governantes bem intencionados que surgiram ao longo da História, como D
Pedro II, contra a indústria da pobreza que infelizmente ainda impera nesse país: Os
projetos são elaborados, as verbas são liberadas, mas as obras ficam inacabadas por
razões inconfessáveis.
4 - Conservação e sustentabilidade
Sendo a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, propriedade da Eletrobrás/Chesf
é possível que caiba a elas elaborar e executar o projeto de transformação em
Santurário do Sagrado Coração de Jesus. Não se pede aqui a conclusão do projeto
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original da Igreja. Ela deve ficar como era no momento do fechamento das comportas
da barragem, para que fique para sempre na memória coletiva do povo nordestino,
como parte integrante do sentimento de um passado de luta contra a fome.
A Chesf idenizou e fez o descolacamento da população através de
reassentamentos e construção de uma nova cidade. Naquele momento não seria
possível imaginar idenização da memória da identidade e dos laços sociais do nosso
povo. A resistência da estrutura da Igreja às intempéries do tempo e às águas do
Velho Chico, os rituais religiosos que continuam sendo praticados pedem providências
no sentido de podermos continuar transitando nessa ponte entre o passado e o
presente. O presente da agricultura famiiliar sustentável que move a economia das
cidades situadas às margem da Barragem de Itaparica e o passado dos ideais de D.
Pedro II que viu aqui o local ideal para dar início a construção de políticas públicas que
possibilitariam a erradicação da pobresa abssoluta.
A título de sugestão elaboramos uma maquete eletrônica (figs. 14 e 15)
apresentando o que pode vir a ser o projeto de tranformação da Igreja do Sagrado
Coração de Jesus em Santuário Católico. Aí poderá ser criado um memorial onde a
população nativa e turistas poderão confrontar e viver o pasado e o presente.
Atividades culturais poderão ser criadas visando garantir a sustentabilidade do projeto.

Figura 14 - Maquete eletrônica do espaço cultural a ser construído para preservação e Igreja do Sagrado Coração de Jesus,
Petrolândia PE no Lago de Itaparica.

Mesmo escrevendo certo por linhas tortas, o qeu D. Pedro II planejou para esta
região chegou através de um proceso de atualização histórica. Pedimos ao Presidente
Bolsonaro que nos ajude a manter viva a história desse passado que ainda não
passou e jamais deve passar.
Paulo Campos Florentino
Contato: EMAIL: paucamposflorentino@gmail.com
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