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Figura 1: Capa do Tomo I do Boletin Latino Americano de Música (1935)

Acervo Curt Lange – UFMG:
apresentação e perspectivas

André Guerra Cotta

Introdução
Este trabalho, que encerra a nossa participação no Ciclo de

Palestras Arquivologia e Patrimônio musical, pretende fornecer uma
visão geral sobre o arquivo pessoal do musicólogo teuto-uruguaio
Francisco Curt Lange, o chamado Acervo Curt Lange – UFMG,
com informações sobre o histórico de sua formação, suas principais
características e suas futuras perspectivas. A título de introdução,
apresentaremos uma nota biográfica sobre Curt Lange, para situar o
leitor menos familiarizado com a sua figura e dar subsídios ao enten-
dimento do objeto do trabalho.
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Nascido em Eilenburg, Alemanha, em 12 de dezembro de 1903,
com o nome Franz Kurt Lange, o musicólogo veio para a América do
Sul em 1923, inicialmente por Buenos Aires (Argentina), radicando-
se logo depois em Montevidéu (Uruguai), onde se naturalizou, ado-
tando o nome de Francisco Curt Lange, e se casou, em 1928, com
Maria Luíza Vertiz Lange. A sua atividade foi desde o início
diversificada, atuando como pedagógo, professor, animador cultural,
editor e até mesmo como representante comercial de instrumentos
musicais, mas destacou-se sobretudo o seu trabalho de pesquisa
musicológica na América Latina, desde os anos trinta do século pas-
sado, quando iniciou um movimento conhecido como Americanismo
Musical. Lange fundou em Montevidéu o Instituto Interamericano
de Musicologia, através do qual publicou, entre 1935 e 1946, o Boletin
Latinoamericano de Musica, com seis volumes. Foi editor de ou-
tros periódicos da área de música, como a Revista de Estudios
Musicales (Mendoza, Argentina) e a Revista Musical de Venezuela
(Caracas, Venezuela).

A partir de meados de 1944, Lange passou a dedicar-se à pes-
quisa sobre a música brasileira do período colonial, particularmente
em Minas Gerais. Através de pesquisa de campo e de contatos com
bandas e famílias de músicos nas cidades do interior de Minas, Lange
reuniu centenas de antigos manuscritos de música, através dos quais
provou a existência de uma atividade musical até então insuspeitada,
nas Minas Gerais dos séculos XVIII e XIX. A grande repercussão
das publicações de Lange sobre a música mineira e – maior ainda –
da notícia de seus achados históricos, as antigas partes manuscritas
de música, levaram a muita controvérsia, chegando até mesmo à
abertura, em 1967, de um processo no Conselho Federal de Cultura,
que teve como um de seus resultados a criação da lei 5.471, de 9 de
julho de 1967, proibindo a exportação de acervos documentais dos
séculos XVI a XIX, inclusive “quaisquer originais e cópias antigas
de partituras musicais” (MASSARANI, 1968). Embora tivesse mui-
tos detratores, Lange tinha também defensores importantes, inclusi-
ve em cargos públicos. Em 1973, dois números do Suplemento Lite-
rário do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, foram dedicados
a Curt Lange, intitulados Lange, o Descobridor, contendo depoi-
mentos de personalidades do meio intelectual e acadêmico da época,
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coordenados por Rui Mourão, que em 1990 publica um ensaio bio-
gráfico sobre Lange, acompanhado de uma tradução para o portugu-
ês de seu artigo do Boletín de 1946: “La música en Minas Gerais:
un informe preliminar”.

Muitos trabalhos de caráter biográfico sobre Lange foram pu-
blicados em diversas línguas,1  mas o seu complexo percurso biográ-
fico e a sua atuação diversificada, somados ao fato de que Lange
teve uma longa e produtiva vida, encerrada com seu falecimento em
1997, aos 94 anos de idade, portanto, fazem com que uma biografia
suficientemente abrangente sobre a  figura de Francisco Curt Lange
necessite de um esforço coletivo de pesquisa, abrangendo um âmbi-
to geográfico e institucional.

O legado documental deixado por ele encontra-se principal-
mente no Brasil2: em 1983, depois de décadas de tensão e acusa-
ções, veio finalmente para Brasil a coleção de manuscritos musicais
que reuniu a partir de 1944, passando para a custódia do Museu da
Inconfidência de Ouro Preto, onde ficou conhecida como Coleção
Francisco Curt Lange; em 1995, o seu arquivo pessoal foi doado à
UFMG, passando a chamar-se Acervo Curt Lange. É provável que,
depois das considerações feitas nos dias anteriores deste evento, se
possa utilizar a terminologia arquivística sem o risco de uma inter-
pretação interconceitual de conceitos como arquivo e coleção,
mas convém ressaltar que é totalmente diferente a natureza dos dois
acervos mencionados, ainda que se relacionem.

O Acervo Curt Lange – UFMG
Em 1995, o arquivo pessoal de Francisco Curt Lange foi doado

pela VITAE e pelo BDMG Cultural à Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, sendo então transferido de Caracas (Venezuela) para a
Biblioteca Universitária da UFMG, em Belo Horizonte (MG), Bra-

 1 Dentre os quais podemos destacar o ensaio de Luiz Merino Montero, “Francisco
Curt Lange (1903-1997): Tributo a un americanista de excepción” (MERINO
MONTERO, 1998).
2 Fazemos esta ressalva porque é possível que partes de seu acervo tenham eventu-
almente ficado nas muitas instituições em que trabalhou, em cidades como Mendoza
(Argentina) e Caracas (Venezuela).
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sil). A recepção do material foi oficialmente marcada com uma Expo-
sição de documentos organizada pelo BDMG Cultural e por um Sim-
pósio Internacional de Musicologia, que contou com a participação
de várias autoridades da área, e com a presença do próprio Lange.

Constituído por uma grande quantidade e variedade de materi-
ais, o arquivo passou a ser objeto de um trabalho sistemático de tra-
tamento realizado por equipe interdisciplinar a partir de 1999, quan-
do foi denominado naquela instituição como Acervo Curt Lange (ao
qual passaremos a nos referir como ACL-UFMG ou simplesmente
ACL). Devido à natureza arquivística da maior parte do material, o
seu tratamento técnico representou, inicialmente, um grande desafio
do ponto de vista metodológico, pois, de maneira geral, a instituição
esteve encarregada da custódia de material bibliográfico, cujo trata-
mento, como já vimos, baseia-se em princípios e técnicas muito dife-
rentes daqueles preconizados pela arquivologia

.

Figura 2: Fachada da Biblioteca Universitária da UFMG

Como já tivemos a oportunidade de ver em momentos anterio-
res neste ciclo de palestras, a diferença fundamental entre os tratamen-
tos arquivístico e bibliográfico consiste justamente na observação,
por parte do primeiro, do já mencionado princípio de respeito aos
fundos ou princípio de proveniência, enquanto as técnicas de trata-
mento voltadas para material bibliográfico baseiam-se em critérios
abstratos, podendo ser temáticos, alfabéticos, cronológicos, sem ob-
servar a proveniência, o contexto e o processo de acumulação do
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material documental. A aplicação indiscriminada de tais critérios
para o tratamento de material arquivístico pode representar danos ir-
reparáveis em termos de recuperação da informação3  e acesso à docu-
mentação.

No caso do ACL-UFMG, uma feliz convergência de especia-
listas permitiu que se aplicassem as metodologias adequadas a cada
material, de acordo com a sua natureza. A instalação do Acervo
Curt Lange na Biblioteca Universitária deu-se através de um longo
processo. Inicialmente restrito a ações pontuais, este processo in-
tensificou-se a partir de 1999, quando tiveram início ações sistemá-
ticas e articuladas de intervenção, com vistas ao arranjo e descri-
ção do material. Depois de sucessivas intervenções e estudos
interdisciplinares envolvendo musicólogos, bibliotecários, especia-
listas em arquivologia e profissionais da área de Ciência da Infor-
mação, estabeleceu-se um quadro de arranjo com treze séries do-
cumentais, em alguns casos divididas em subséries, de acordo com
as características da documentação, de modo que em pouco tempo
o acervo já dispunha de um inventário (TUGNY, 2002).

A página web do ACL-UFMG (<http://www.bu.ufmg.br/
clange>) contém uma relação bastante detalhada de tais ações, so-
bre as quais podemos dizer que se fizeram com base nas recomenda-
ções da teoria arquivística, partindo do nível mais geral – o fundo
arquivístico em sua totalidade - para os mais específicos, as séries,
subséries, em alguns casos chegando à descrição ao nível de item
documental.

O quadro de arranjo estabelecido revela a diversidade de ma-
teriais existentes no ACL-UFMG, contidos nas diferentes séries do-
cumentais. A Série 1 - Coleção Bibliográfica, divide-se em sete
subséries: 1.1 - Obras de Referência; 1.2 - Monografias; 1.3 - Perió-
dicos; 1.4 - Separatas; 1.5 - Folhetos; 1.6 - Libretos de ópera e 1.7 -
Publicações de Curt Lange.

3 Utilizamos o termo recuperação tal como cunhado por Calvin Mooers em 1951
(information retrieval, no original inglês), ou seja, para designar o acesso à infor-
mação em sistemas de comunicação (ARAÚJO, 1994, p. 85).
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Figura 3: Série 1 – Coleção Bibliográfica.

A figura 3 mostra uma visão parcial da Subsérie 1.1 – Obras de
referência. Esta foi a primeira subsérie documental a ser efetiva-
mente tratada, inclusive por se constituir por material de natureza
bibliográfica.

Totalmente diferente da Série 1, a Série 2 - Correspondência é
de natureza claramente arquivística e constitui-se de duas subséries,
tal como organizadas pelo próprio Lange: Subsérie 2.1 - Correspon-
dência Enviada, composta de aproximadamente 58.880 itens do-
cumentais cronologicamente organizados; Subsérie 2.2 - Correspon-
dência Recebida, composta por 2565 pastas, contendo aproximada-
mente 70.000 itens documentais, organizados por países e remeten-
tes (em alguns casos, organizou os dossiês por critérios temáticos e
por cidades, ordenando alfabeticamente por remetente). Trata-se de
material acumulado pelo musicólogo ao longo de suas atividades
entre 1931 e 1995, originais e cópias em papel carbono de toda a
correspondência enviada e recebida por ele, trocada com
interlocutores de expressão nas esferas artística e científica do sé-
culo XX.

As duas subséries foram mantidas na ordem original dada pelo
próprio Lange, com pequenos ajustes. A descrição das duas subséries
foi realizada de maneira diferente, devido às suas características:
enquanto o arranjo dado à Subsérie 2.2  permitiu sua descrição por
dossiê, no caso da Subsérie 2.1 foi necessária a descrição ao nível de
item documental, para que se pudesse, inclusive, localizar cada des-
tinatário.
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Figura 4: Subsérie 2.1 – Correspondência enviada

Figura 5: Subsérie 2.2 – Correspondência recebida

Assim como a Série 2, é também de natureza arquivística a
Série 3 - Vida, constituída por documentos pessoais, materiais de
trabalho, recortes de jornal, diários, etc., acumulados por Lange en-
tre 1923 e 1994, disposta em 894 dossiês, contendo aproximadamen-
te 7000 itens (Figura 6).

A Série 4 - Partituras é uma das séries que contém fontes
especificamente musicais e contitui um dos casos mais complexos
do ACL. Ressalte-se que o tratamento de fontes musicais é uma
atividade que exige conhecimentos específicos de música para que
se possa garantir um resultado razoavelmente coerente – excetuan-
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do-se, talvez, o material publicado, que pode ser abordado bibliogra-
ficamente.

Figura 6: Série 3 – Vida

Figura 7: Série 4 – Partituras

Fazem parte da Série 4 a Subsérie 4.1 - Originais e cópias de
manuscritos musicais, subsérie que comporta cópias reprográficas
de manuscritos musicais, em sua maioria de obras do século XX
(com apenas duas exceções que são efetivamente de manuscritos),
em 46 dossiês; a Subsérie 4.2 - Partituras publicadas por Curt
Lange, que contém as publicações da Editorial Cooperativa
Interamericana de Compositores e a coleção “Compositores Con-
temporâneos da Venezuela”, entre outras dirigidas por Curt Lange,
totalizando 29 itens; e finalmente a Subsérie 4.3 - Partituras
publicadas (por terceiros), que reúne partituras publicadas por edi-
tores diversos e é constituída por 198 itens.
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Ocorre que esta série não contém a totalidade das partituras ou
partes musicais existentes no ACL, embora reúna a maioria delas.
Um importante material referente aos trabalhos de restauração (ou,
segundo a terminologia mais apropriada, edição) de música brasilei-
ra dos séculos XVIII e XIX efetuados por Curt Lange encontra-se
na Subsérie 10.5 - Transcrições e Restauro de Manuscritos Musi-
cais e também um conjunto de reproduções de partes musicais de
Domenico Zipoli está incluído na Subsérie 10.6 - Domenico Zipoli.
Estas subséries relacionam-se hierarquicamente com a Serie 10 –
Documentos de Pesquisa. Além disso, a Subsérie 8.1 – Fotografias
(que integra a Série 8 – Iconografia) contém centenas de reprodu-
ções fotográficas de partituras encontradas nos arquivos históricos,
principalmente de Minas Gerais. Como se trata de diferentes supor-
tes, não seria o caso de questionar o arranjo dado, mais sim de bus-
car soluções para a acessibilidade destes diferentes documentos musi-
cais, de incluir, junto aos registros relativos à Série 4 - Partituras re-
ferências àqueles itens que, embora sejam também partituras (ou
partes), pela lógica do arranjo permaneceram em outras séries ou
subséries às quais organicamente pertencem.

Figura 8: Máquina datilográfica Remington, pertencente à Série 6 –
Instrumentos de trabalho

O ACL-UFMG tem outras séries que interessam diretamente
como fontes para a pesquisa e para a educação musical, como a
Série 7 - Registros audiovisuais, que contém LPs, CDs, fitas-cas-
sete, fitas magnéticas e fitas em VHS, e a já mencionada Série 8 –
Iconografia, que contém, além de fotografias, quadros, slides,
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microfilmes e negativos.4  A Subsérie 8.1 - Fotografias, como já
mencionado anteriormente, contém muitas reproduções de documen-
tos dos séculos XVIII e XIX, inclusive de manuscritos musicais.

Figura 9: LP pertencente à Série 7 – Registros audiovisuais

Figura 10: Série 8 – Iconografia

Destacam-se ainda a Série 9 - Documentos Raros, que con-
tém originais manuscritos de arquivos históricos, como petições, re-
cibos, relações, etc., produzidos entre os séculos XVII e XIX. Uma
de suas subséries, a Subsérie 9.2 – Documentos manuscritos de
arquivos históricos está sendo totalmente digitalizada e será disponi-

4 Não é o objetivo deste trabalho apresentar todas as séries do ACL-UFMG, mas
apenas fornecer um referencial para o leitor, mencionando alguns exemplos, que
poderão posteriormente ser por ele explorados. Para mais informações sobre o acervo,
suas séries e sobre o próprio processo de tratamento, sugerimos a visita à página do
ACL-UFMG, no URL <http://www.bu.ufmg.br/clange>.
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bilizada para a toda a comunidade de pesquisa na página web, em
arquivos JPG, como mostra a Figura 11.5

5 A disponibilização em meio digital desta subsérie está sendo realizada através de
projeto realizado em convênio FAPEMIG/UFMG/FUNDEP, intitulado Tratamen-
to arquivístico e disponibilização de informações em meio digital no Acervo Curt
Lange – UFMG, em andamento.
6 A Subsérie Biobibliografia é constituída por fichas, manuscritos, correspondênci-
as, recortes, biografias e cronologias, nas quais Curt Lange reuniu inúmeras infor-
mações biográficas sobre compositores e músicos, relacionadas a um projeto que
deixou inacabado: um Léxico Latino-Americano de Música.

Figura 11: Fac-símiles da Série 9 – Documentos raros, na página Web do
ACL-UFMG.

A Série 10 - Documentos de Pesquisa, talvez uma das mais
significativas para o estudo da obra musicológica de Curt Lange, é
constituída pelas Subséries 10.1 – Biobibliografia,6  10.2 -
Miscelánea; 10.3 - Estudos e transcrições de documentos de arqui-
vos históricos; 10.4 - Artigos e estudos avulsos recebidos de pesqui-
sadores; 10.5 - Transcrições e restauro de manuscritos musicais;
10.6 - Domenico Zipoli; 10.7 - Manuscritos avulsos de Curt
Lange; 10.8 - Listagens; 10.9 - Exemplos musicais; 10.10 - Re-
cortes da imprensa; 10.11 - Documentos de programações musi-
cais; 10.12 - Catálogos e folders. A Figura 12 mostra os dossiês
em que Lange deixou o material intitulado por ele próprio como
“Miscelánea”, que hoje constituem a Subsérie 10.2 do ACL-UFMG.
Assim como os dossiês da Subsérie 2.1, eles são abertos lateralmen-
te, de modo que os documentos neles contidos permanecem sujeitos
à ação da poeira, insetos e outros agentes naturais.
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Figura 12: Série 10 – Documentos de Pesquisa, Subsérie 10.2 - Miscelánea

ACL-UFMG - Perspectivas
Desde o início dos trabalhos de tratamento arquivístico do ACL-

UFMG, dos quais participaram diversos profissionais,7  uma das gran-
des preocupações tem sido com a utilização de mobiliário e equipa-
mentos adequados com relação, sobretudo, à conservação dos docu-
mentos. Não foram poucos os projetos  enviados a diversas agências
de fomento, muitas vezes sem sucesso, apesar dos esforços, o que
por vezes colocava em dúvida o futuro do acervo, as perspectivas de
preservação e conservação, principalmente dos materiais mais ex-

7 Não mencionaremos nominalmente neste breve relato todos estes profissionais,
alunos e professores, até mesmo para não cometer alguma injustiça. Mas não seria
justo deixar de mencionar a importante e dedicada participação da Prof. Rosângela
Pereira de Tugny, da Escola de Música – UFMG, no sentido de viabilizar e coorde-
nar, entre 1999 e 2004, uma série de projetos que permitiram o tratamento gradual
do ACL-UFMG, em uma perspectiva interdisciplinar, arrojada, que viabilizaram a
efetiva instalação do acervo na UFMG.
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postos ou mais sensíveis. As figuras 4 e 12 mostram como as pastas
que acondicionam as Subséries 2.1 e 10.2 são abertas, permitindo a
entrada de agentes naturais que contribuem para a deterioração do
suporte dos documentos, como detalha a Figura 13.

Figura 13 – Aspecto de dossiês da Subsérie 2.1, com aberturas laterais.

Outras subséries também sofrem com o tipo de acondiciona-
mento para elas utilizado há décadas, como se pode ver pelas Figu-
ras 5 e 6, que mostram como o próprio peso dos documentos pressi-
ona as pastas suspensas nas gavetas da Subsérie 2.2 ou da Série 3. Já
as partituras, embora tenham sido reacondicionadas recentemente
em envelopes de papel alcalino, continuam enfrentando problemas: o
próprio papel alcalino não resistiu à ação da poeira e do manuseio,
como mostram as figuras 14 e 15.

As perspectivas se modificaram muito com a feliz notícia da
aprovação pelo Programa Petrobras Cultural do projeto Conserva-
ção e Instalação Definitiva do Acervo Curt Lange – UFMG, que
será realizado no decorrer de 2005. O projeto viabilizará, além de
uma página web trilíngüe para o ACL (português, espanhol e inglês)
e um guia impresso (também trilíngüe), a sua instalação definitiva.
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Figuras 14 e 15 – Aspectos dos envelopes usados para as partituras

O projeto viabilizará a aquisição de mobiliário adequado – in-
cluindo um arquivo deslizante – e equipamentos de informática, todo
o material para o tratamento técnico com vistas à conservação, a
cargo do CECOR-UFMG.8  Para dar um exemplo, além de todo um
processo de tratamento e limpeza, os documentos serão acondicio-
nados em caixas de papel alcalino, especialmente desenhadas, como
mostram as Figuras 16 e 17.

Figuras 16 e 17 – Ilustração das caixas de papel alcalino.

8 O referido projeto foi elaborado conjuntamente pelo conservador Mario Sousa
Júnior, do CECOR-UFMG, e pelo autor deste trabalho, contando com apoio da
Prof.a Rosângela Tugny, da EM-UFMG, da Chefe de Coleções Especiais da BU-
UFMG, Marlene Vieira Lopes e da Diretora da Biblioteca Universitária da UFMG,
Simone Aparecida dos Santos, além do inestimável apoio da instituição proponen-
te, a FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa.
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A Biblioteca Universitária da UFMG já disponibilizou para o
ACL-UFMG uma nova sala com 172 metros quadrados (cerca de
três vezes a área da sala atualmente ocupada pelo acervo), que per-
mitirá a disposição adequada do mobiliário e dos equipamentos, além
da realização de exposição permanente de documentos do acervo.

As novas perspectivas, contudo, trazem uma grande responsa-
bilidade, na medida em que obriga a própria instituição a estruturar
uma política de atendimento à comunidade, uma vez que o acervo
será divulgado para um público maior e em âmbito geográfico mais
amplo. Outros desafios se colocam no horizonte, como a necessida-
de de sistematização dos procedimentos relacionados à propriedade
intelectual, a sistematização do atendimento a pesquisadores de ou-
tros países e até mesmo uma política de estabelecimento de preços
de reprodução digital de documentos para fins de pesquisa. Neste
sentido, a orientação da equipe hoje a cargo do tratamento técnico
do ACL-UFMG está em consonância com as recomendações do III
SLAM, recentemente ratificadas no I Colóquio Brasileiro de
Arquivologia e Edição Musical (Mariana, julho de 2003).

Procuramos, assim, dar ao nosso ouvinte/leitor informações
gerais e imagens do ACL-UFMG, de maneira que ele possa conhe-
cer minimamente sua história, seu conteúdo e algumas das questões
técnicas que envolvem o seu tratamento. Finalmente, deixo as coor-
denadas para aqueles que quiserem entrar em contato com a equipe
do acervo, convidando a todos a buscarem mais informações na pá-
gina web do ACL (<http://www.bu.ufmg.br/clange>), que será futu-
ramente reelaborada, como dissemos.

(Palestra ministrada em 20 de Agosto de 2004)
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Acervo Curt Lange – UFMG (ACL-UFMG)

Biblioteca Universitária da UFMG  - 4º Andar
Av. Antônio Carlos, 6627
CAMPUS Pampulha
Belo Horizonte – MG
CEP 31270-010
tel. (31)3499-4419
Email: clange@bu.ufmg.br
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