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João Batista Prado (1900-1977): atividade musical do maestro na
cidade de São Cristóvão-SE

Thais Fernanda Vicente Rabelo Maciel1
Categoria: Comunicação
Resumo: O presente artigo tem como objetivo compreender a participação do
maestro João Batista Prado no fomento da cultural musical em São Cristóvão (no
período compreendido entre o início do século XX até meados da década de 1970),
por meio do levantamento biográfico, da pesquisa documental, pesquisa de campo e
entrevistas. Os resultados desse estudo mostraram que o maestro João B. Prado
manteve intensa atividade musical, expressa de várias formas (maestro, compositor,
arranjador e intérprete), na cidade em que passou toda sua vida e na qual é até hoje
lembrado enquanto figura intensamente dedicada à música.
Palavras-chave: Lira Cristovense. Banda de música. Musicologia histórica. São
Cristóvão.
João Batista Prado: musical activity of the conductor in São Cristóvão city
Abstract: This paper aims to understand the actividy of maestro João Batista Prado
for the promotion of musical culture in São Cristóvão city (between the beginning of
the twentieth century until the mid-1970s), through of biographical survey,
documentary research, field research and interviews. The results of the study
presents João B. Prado like a man that maintained intense musical activity,
expressed in many ways (conductor, composer, musical arranger and performer) , in
the city where he spent his entire life and in which he is still remembered in our
days, as a figure intensely dedicated to music.
Keywords: Lira Cristovense. Musical band. Historical Musicology. São Cristóvão city.

Introdução
A título de uma melhor compreensão do objeto de estudo, se faz válida
aqui uma breve contextualização. O cenário que sedia essa pesquisa é a antiga cidade de
São Cristóvão, localizada na região do Vale do Cotinguiba e situada a 22,4km de distância
da capital do Estado de Sergipe, Aracaju (localizada no litoral sergipano). São Cristóvão
fica “situada às margens do pequeno Paramopama, afluente do Vasa-Barris, distante de
sua foz quatro léguas (THETIS NUNES, 2006, p. 253). A cidade, cuja fundação remete ao
1
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ano de 1590, ocupou o posto de capital do estado até 1860, quando ocorre a mudança da
capital, para desgosto dos sancristovenses. De relevo enladeirado e arquitetura que
remete ao período de Brasil colônia a cidade foi sede, ao longo dos séculos, de diversas
ordens religiosas católicas, com destaque para os jesuítas, os franciscanos e os
carmelitas. Reflexos dessa forte presença religiosa se fazem notar hoje não apenas no
contexto sócio cultural – pelo calendário de festividades religiosas, pelos prédios por
elas construídos: a igreja Matriz Nossa Senhora das Vitórias (cuja construção foi
creditada aos filhos de Santo Inácio de Loyola), o Convento de São Francisco (ordem
primeira e ordem terceira) e o convento do Carmo (também ordem primeira e terceira e
única das três ordens que permanece ativa na cidade).
No âmbito da literatura, Jorge Amado em seu segundo romance: “Cacau”,
publicado em 1933 (tendo como pano de fundo a cidade de São Cristóvão), escreve:
“Talvez não fosse bela a velha São Cristóvão, ex capital do Estado, mas era pitoresca,
pejada de casas coloniais, um silêncio de fim de mundo, as igrejas e os conventos a
abafarem a alegria das quinhentas operárias que fiavam na fábrica de tecidos” (AMADO,
1933, p. 5).
No que se refere à música, deve-se destacar o maestro Leão Magno (Séc. XIX, s.
d), o franciscano Frei José de Santa Cecília (1809-1859), autor do hino de Sergipe e José
Anunciação Pereira Leite (1823-1872) – conhecido por José Bochecha (GUARANÁ, p.
295 -347). Para além dos nomes mencionados, ressaltamos o do maestro João Batista
Prado, o mais recente dentre eles e sobre o qual nos detivemos neste estudo.
O presente artigo visa responder ao problema de pesquisa “De que forma se deu
a atividade musical de João Batista Prado no âmbito musical da cidade de São Cristóvão
(SE)?” Para tanto, o estudo valeu-se da pesquisa documental in loco, da pesquisa
bibliográfica e de entrevistas. A pesquisa documental foi realizada no arquivo da Lira
Cristovense, no qual fotografamos manuscritos do maestro João Prado, bem como em
arquivos particulares, nos quais obtivemos material fotográfico. A pesquisa bibliográfica
foi fundamental, sobretudo a nível de contextualização do objeto de estudo. Uma
perspectiva a partir da história oral mostrou-se mister para esse estudo uma vez que o
maestro João B. Prado esteve em atividade na primeira metade do século XX e alguns de
seus contemporâneos puderam contar-nos (sob suas próprias perspectivas) lembranças
que trazem do maestro. Além disso, foi possível contar também com depoimentos de um
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de seus descendentes e de pessoas que, de alguma forma, se relacionam a sua história.
Neste sentido, é preciso frisar que essas fontes verbais foram basilares para a
construção deste estudo, tanto por causa da relevância dos relatos daqueles que
testemunharam sua atuação, quanto pela desconcertante escassez de trabalhos
publicados sobre o maestro. Dentre os entrevistados mencionamos: Prado Junior
(sobrinho neto do maestro), Alexnaldo Neres (franciscano da ordem terceira), Vânia
Dias (sobrinha do então prefeito de São Cristóvão, responsável pela reformulação da
banda, já em finais da carreira de João Prado), Irênio Raimundo (poeta, conheceu o
maestro e seu trabalho junto à Lira), Sr. Accioli (antigo morador da cidade, que com seus
92 anos de idade ainda relembra a atividade dos maestros João Prado e Zeca Fonhem),
Dona Lourdes Tavares (com 95 anos de idade, conheceu João Prado, cantou com ele no
coral que ele regia na Matriz e tinha, segundo alguns relatos, certa influência sobre a
banda), Dona Giselda Cardoso (irmã de um dos músicos da banda na época de João
Prado) e Dona Maria da Paixão (cunhada de um dos ex-músicos da banda).
Dados Biográficos sobre João Batista Prado
João Batista Prado nasceu na cidade de São Cristóvão na virada do século, 1900,
desempenhou importante atividade musical naquela cidade e lá faleceu no ano de 1977.
De acordo com Romualdo Prado, sobrinho de João Prado, o maestro passara toda a sua
vida na cidade de São Cristóvão (Informação verbal, 2017). Foi maestro (da Lira
Cristovense), compositor, arranjador, professor de música e intendente. É instigante a
escassez de informações a respeito de João Prado em trabalhos publicados. Até o
momento, para além de algumas poucas referências feitas em blogs na internet (sobre a
Lira Cristovense), foi encontrado apenas um trabalho de cunho acadêmico, não
publicado, a respeito do maestro2. No entanto, na memória coletiva João Prado, ou Nô
Prado - como era conhecido por muitos de seus contemporâneos – ficaria lembrado
como o “pai da música de São Cristóvão” (Informação verbal, 2017)3.

Trata-se do Projeto de Pesquisa dos autores BISPO, Augusto Cesar L.; LEÃO, Domingos Bispo;
CARVALHO, Nélida Dantas de. Apresentados na mais detalhadamente na lista de referências, ao final
deste artigo.
3 As informações estavam presentes na fala de Giselda, Accioli e Irênio. Em entrevista concedida a Rabelo,
Thais, em agosto de 2017.
2
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Figura 1: maestro João B. Prado. Fonte: acervo da Lira Cristovense.

Para Dona Giselda, contemporânea do maestro e cujo irmão foi também aluno de
João Prado e músico da banda (trompetista), a relevância de João Prado enquanto
maestro e multi-instrumentista já era reconhecida em sua época: “Naquele tempo quem
sabia tocar, quem sabia... Ave Maria! Era considerado uma grande coisa. O João Prado?
Era um deus daqui! Ele tocava todos os instrumentos. Todos os instrumentos passavam
por ele (Informação Verbal, 2017)4.
A atuação do referido maestro se deu tanto no contexto da música sacra quanto
cívico. Segundo Erundino Prado, sobrinho neto do maestro, foi ele o responsável pela
formação musical dos músicos de sua geração por meio das atividades da banda, a Lira
Cristovense (informação verbal, 2017)5.
Em relação à biografia do seu tio-avô, Prado Junior destacou que “João Prado
pertencia a Ordem Terceira Carmelita e fora muito devoto da Virgem Maria e do Senhor
dos Passos. Todos os dias, no cair da tarde, o maestro, já em idade avançada, ia a igreja
matriz tocar a Ave Maria no harmônio” (informação verbal, 2017)6. Acioli – também
contemporâneo de João B. Prado – afirma que era ele quem tocava o harmônio da matriz
(informação verbal, 2017)7. Essa informação também foi dita por D. Lourdes que, aos
noventa e cinco anos, recordou que cantava na missa enquanto João Prado tocava o
harmônio e regia o coral (informação verbal, 2017)8. Reiterando a informação, D. Maria
da Paixão9 afirmou que ‘na época de Nô Prado apenas um instrumento acompanhava os
Entrevista concedida por Giselda. Entrevistada por RABELO, Thais. Realizada em São Cristóvão em
agosto de 2017.
5 Entrevista concedida por JUNIOR, Prado E. Entrevistado por RABELO, Thais. Realizada em São Cristóvão
em agosto de 2017.
6 Id. 2017, p. 1
7 Entrevista concedida por ACIOLI, J. Entrevistado por RABELO, Thais, em setembro de 2017.
8 Entrevista concedida por TAVARES, L. Entrevistado por RABELO, Thais, em setembro de 2017.
9 Entrevista concedida por AMPARO, Maria da Paixão O. Entrevistado por RABELO, Thais, em setembro de
2017.
4
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ritos da igreja, o harmônio. Juntavam-se a ele algumas vozes, como as de Marinete,
Madalena e Lourdes” (Informação verbal, 2017).
Segundo Alexnaldo Neres, membro da Ordem Terceira dos Franciscanos, o
maestro desenvolveu importante atividade junto à igreja matriz, tocando, regendo coral
e compondo.
A cidade de São Cristóvão tem uma tradição de celebrar a devoção
mariana durante todo o mês de Maio. Essa tradição é antiga e é de
conhecimento do povo de São Cristóvão que o maestro João Prado
escreveu trinta e uma ladainhas para Nossa Senhora. Uma para cada dia
do mês. Hoje não se tem mais notícia de onde possam estar essas
partituras (informação verbal, 2017)10.

Ainda no que se refere a sua atividade enquanto compositor/arranjador
destacamos o arranjo que escreveu para os motetes dos passos, executados na
tradicional e mais que secular procissão do Senhor dos Passos, que atualmente reúne
milhares de fiéis na pequena cidade. Segundo os franciscanos terceiros Alexnaldo Neres
e Evandro Bispo o maestro fez um arranjo para banda de música para o motetes dos
Passos. Segundo Neres: “João Prado fez uma redução na partitura dos Passos. A música
que antes era escrita para quatro vozes ele adaptou para duas vozes e se acredita que
tenha feito isso porque o número de pessoas no coral estava muito resumido”
(Informação oral, 2017)11. A informação pode ser comprovada em um manuscrito
musical com a própria assinatura do maestro em uma das partes da música da procissão
dos passos, versão de São Cristóvão, onde se lê: “Transportado da Clave de Dó nas 4
linhas e de Fá, para 4 vozes, Para 2 vozes na Clave de Sol. 1º de Janeiro de 1937)/
Arranjo de João B Prado” (manuscrito pertencente ao arquivo particular de Evandro
Bispo).

Figura 2: Manuscrito de João B. Prado. Fonte: arquivo particular de Evandro Bispo, 2017.

Em pesquisa documental in loco, encontrou-se ainda algumas das composições e
arranjos de João Prado na atual sede da Lira Cristovense. O maestro da Lira, José
Fortunato explicou que, ao longo do tempo, muito do que João Prado escreveu foi se
10
11

Depoimento concedido por NERES, Alexnaldo. Entrevistado por RABELO, Thais em Agosto de 2017.
Id. 2017, p. 1.
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perdendo e quando ele assumiu a Lira restava apenas aquelas partituras. As
composições e arranjos encontram-se acondicionados em pastas de papel, dentro de um
armário de ferro. Um trabalho que vise a preservação e conservação desses documentos
musicais se faz necessário. Por meio de uma breve análise do material foi possível
perceber a ausência de grades de maestro, havendo apenas partes individuais. A maioria
consiste em manuscritos assinados pelo próprio João Prado com o autógrafo de “Odarp
B. J.” (maneira como João Prado assinava suas partituras). Todas as partituras que
trazem assinatura do maestro explicitam tratar-se de arranjo ou de composição própria.
A seguir apresentamos alguns exemplos.

Figura 3: Valsa “Três Horas da Manhã”. Fonte: Acervo da Lira Cristovense.
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Figura 4: Valsa Fascinação. Fonte: Acervo da Lira Cristovense.
Neste artigo foram elencados apenas os documentos musicais referentes à João Prado,
dentre eles composições e arranjos do maestro, bem como um dobrado escrito posteriormente
(por um músico da banda), com a intenção de homenageá-lo. A tabela a seguir apresenta com
mais detalhes.

Tabela 1: Composições e arranjos relativas à João Prado no acervo da Lira Cristovense.

Gênero

Título

Bolero

Vênus de Melo

Canção
Louvor
(sacra)
Valsa

Categoria
Composição

de

Odarp. B. P.

Canção Napolitana Arranjo

assinado

“Santa Lúcia”

por Odarp. B. J.

Louvor à Maria

Sem identificação
Arranjo

Valsa

assinado

por Odarp. B. J.
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Arranjo assinado por
Odarp. B. J.

Fascinação
Três

Horas

Artigo

da

Manhã

Arranjo assinado por
Odarp. B. J.

Sem

Samba

identificação

Samba
Quem quer saber?

Composiçã
o de Odarp. B. P.
Composiçã

Dobrado Dezoito

o de Odarp. B. P.
Arranjo

Dionízio Gilberto

assinado

por

Odarp. B. J.
Arranjo
Quarto Centenário

assinado

por

Odarp. B. J.
Arranjo
Sargento Caveira

assinado

por

Odarp. B. J.
Dobrado

Visconde
Guarapuava

Arranjo
assinado

por

Odarp. B. J.
Arranjo

Dobrado N. 7

assinado

por

Odarp. B. J.
Composição
por
João Prado

Calheiros,

feita

Deoclides
em

homenagem a João
Prado.
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O maestro e sua banda
Apesar

das

múltiplas

funções

desempenhadas

por

João

Prado,

foi

principalmente como maestro que ficou lembrado na memória coletiva. A imagem de
João Prado à frente da Lira Cristovense ficou marcada para muitos dos que o
conheceram e essa imagem transmitem para as gerações atuais.
A origem da Lira Cristovense é ainda incerta. No entanto, alguns afirmam ter
sido o próprio João Batista Prado quem a teria criado, comprado os instrumentos e que
ensaiava em sua própria casa. Também não está descartada a possibilidade da existência
de outras instituições ou associações musicais na cidade que fossem anteriores a Lira
Cristovense. Principalmente considerando que personalidades no campo da música em
São Cristóvão (anteriormente mencionados neste artigo) o precederam. Além disso, é
sabido que havia na cidade, em meados do século XIX, uma orquestra filarmônica
intitulada Sagrado Coração de Jesus . O que se pode afirmar até o momento é que,
enquanto instituição oficializada pela prefeitura, e conforme a informação contida na
placa anexa ao prédio sede, a Lira Cristovense foi fundada em 1972 pelo então prefeito
Paulo Correia dos Santos e recebia o nome de “Lira Cristovense Maestro João Batista
Prado”. Segundo Dias, sobrinha do então prefeito Paulo Correia, “foi Paulo Correia que
viajou para São Paulo para comprar os instrumentos e institucionalizou a Lira, que já
existia, ainda que com limitações” (Informação Verbal, 2017). Ainda segundo Dias, a Lira
atuava em eventos religiosos, procissões, novenários, e eventos cívicos e neste período
da década de 1970 esteve em constante atividade.
A figura a seguir apresenta a Lira Cristovense em um evento escolar. O maestro
João Prado está marcado como o número 1, na imagem. E seu sucessor, Zeca Fonhê, o
número dois.
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Figura 5: Lira Cristovense na inauguração do Jardim de Infância Frei Fernando, em 1963. Fonte:
arquivo particular de Adailton Andrade.

Segundo o Sr. Acioli a banda nem sempre teve sede no prédio da Praça da
Bandeira. “O prédio que hoje é sede da Lira foi inaugurado para ser o chafariz, a caixa
d’água da cidade lá na década 1920. Zeca Fonhê, que veio depois de João Prado, e
assumiu a banda na década de 1980 já ensaiava ali”. Ainda com relação à antiga sede da
lira, Irênio Raimundo recorda que “todo domingo tinha retreta. Ali pelos anos 1950,
depois da missa a lira saía dali onde hoje é o Colégio São Cristóvão, e ia para o coreto da
praça da matriz e então tocavam depois da missa, até umas 9 horas da noite” e
complementa: “Dalí vinham os músicos, todos bem vestidos. Tinham vários
instrumentos. Tocavam também nas festas das igrejas, nas procissões” (informação
verbal, 2017). Maria da Paixão lembra que “eles ensaiavam ali na Praça da Bandeira. Isso
era lá pra década de setenta. Eles, pra não juntar muita gente, ensaiavam numas horas
esquisitas” (informação verbal, 2017). Ainda em se tratando da participação da lira nos
eventos da cidade, D. Lourdes destaca: “Eu assistia a banda, oxente! Ele ia lá na escola
tocar. Eu não era professora na escola de pesca?” (informação verbal).
Segundo Bipo:
“João Prado tinha uma disciplina muito rígida. [...]. Quando tocávamos fora ou
em festa ganhávamos uma contribuição financeira, quando não, comidas e
bebidas para quando terminasse de tocar. João Prado ficava parado olhando
para a mesa enquanto os músicos, em pé, esperavam ele bater a batuta em
algum lugar ordenando a gente comer. Quando ele percebia que os músicos
estavam exagerando ele batia outra vez e aí todos paravam de comer e beber.
Isso me fez ser um homem diferente [...] (BISPO et al 2002, p. 15).
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Romualdo Prado, sobrinho do maestro João Prado, diz que quando chegou a São
Cristóvão em 1932 se encantou em ver seu tio regendo a lira e disse que nessa época
eles ensaiavam no salão da sede da prefeitura (BISPO; LEÃO; CARVALHO, 2002, p. 14). Já
em 1956 João Prado ensaiava a banda em sua própria casa. Anteriormente a banda já
havia sido intitulada de Lira de Santa Cecília (uma homenagem do maestro ao frei José
de Santa Cecilia). Na década de 1950 era chamada Lira São Cristóvão. Ainda segundo os
autores, João Prado encontrava-se adoentado já no final de sua carreira, precisando
afastar-se da banda e complementam afirmando que em razão desse acontecimento a
música em São Cristóvão parava pela primeira (BISPO; LEÃO; CARVALHO, 2002, p. 15).
É interessante observar a colocação dos autores neste ponto referindo-se ao
afastamento de João Prado. Está claro que a música não pode ter deixado de existir na
cidade, mas sim a atividade musical da banda. No entanto, essa colocação colabora para
com a compreensão do quão importante para a vida musical de São Cristóvão era a Lira
Cristovense.
Atualmente a Lira consiste em uma associação que está sob direção do maestro
José Fortunato da Silva – regente da Lira há 27 anos, que também mantém ali uma escola
de música.

Considerações Finais
O presente estudo, em resposta ao problema de pesquisa proposto inicialmente,
constatou que a atividade musical do maestro João Prado se deu diversas maneiras. Sua
relevância, pode-se dizer, encontra-se refletida em seu legado, seja por meio das composições
e arranjos, seja pelos músicos que formou, ou mesmo na Lira Cristovense, e também na
maneira como se conservou na memória coletiva.
Em relação a sua intensa atividade musical, o estudo apresentou uma personalidade
distinta, idealista e rígido quando oportuno. Mas mostrou, principalmente, um homem
devotado à música, que acreditou na importância dessa arte e fez dela sua principal ocupação,
sendo um fomentador da cultura musical na cidade. O reconhecimento ao seu trabalho fica
expresso também nas homenagens que lhe foram feitas, a exemplo da inserção de seu nome
quando da institucionalização da Lira em 1972, ou até mesmo no dobrado a ele dedicado.
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Ainda em fase inicial e tendo também como premissa contribuir com a escrita da
história da música da primeira capital de Sergipe, esta pesquisa consiste em um dos primeiros
textos publicados inteiramente dedicados ao maestro e apresenta informações relevantes no
que tange aos depoimentos de pessoas que testemunharam a atividade musical do maestro
João Batista Prado – o Nô Prado – como o conheceram.
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