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CURT LANGE E MÁRIO DE ANDRADE:  

MÚSICA, RADIODIFUSÃO PÚBLICA E POLÍTICA 

CULTURAL NA DÉCADA DE 1930

Resumo

Na década de 1930 o musicólogo teuto-uruguaio Francis-

co Curt Lange (1903-1997) estabeleceu importante corres-

pondência epistolar com Mário de Andrade, intensificada 

desde 1935, quando este é nomeado diretor do Departa-

mento Municipal de Cultura e Recreação de São Paulo 

durante a administração de Fábio Prado. Esta correspon-

dência teve como eixo um interesse comum enquanto 

servidores públicos: a criação de uma Rádio Escola e de 

uma Discoteca Pública, de cuja direção Mário de Andrade 

encarregou sua discípula Oneyda Alvarenga. Neste artigo, 

analiso as visões de Curt Lange e Mário de Andrade, à luz 

de seus contextos culturais, políticos e tecnológicos, so-

bre o lugar do Estado na construção de uma instituição 

de serviço público, em especial suas concepções sobre a 

radiodifusão pública como veículo educativo e o lugar de 

destaque da Discoteca Pública nessa proposta.
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Abstract

In the 1930s, the German-Uruguayan musicologist Fran-

cisco Curt Lange (1903-1997) began an important corres-

pondence with Mário de Andrade, the f low of letters 

between them intensifying from 1935 when the latter was 

named director of the Sâo Paulo Municipal Department 

of Culture and Recreation under the Fábio Prado admi-

nistration. This correspondence revolved around a shared 

interest as civil servants: the creation of a School Radio 

channel and a Public Record Library, the direction of 

which Mário de Andrade entrusted to his disciple Oney-

da Alvarenga. In this article, I analyse the views of Curt 

Lange and Mário de Andrade, in light of their cultural, 

political and technological contexts, on the role of the 

State in building a public service institution, especially 

their conceptions of public radio broadcasting as an edu-

cational vehicle and the leading place of the Public Record 

Library in this proposal.
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