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Resumo: Através de exemplos práticos baseados em nossa pesquisa de mestrado em música, aqui 
enunciada como uma proposta de mapeamento, o presente artigo disserta sobre a ideia de 
sistematização da revisão de literatura, bem como sobre o processo de codificação de dados qualitativos. 
Conclui que há uma forte conexão entre estas duas atividades, sobre as quais se pode afirmar serem de 
grande valia ao conhecimento do pesquisador.  
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O presente artigo está relacionado à nossa pesquisa de mestrado em 
música, vinculada, por sua vez, ao projeto de pesquisa Samba: reinvenção de sua 
tradição, sob coordenação da professora Dra. Regina Meirelles, no Programa de Pós-
Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 
Apresentamos aqui três aspectos centrais de nossa pesquisa de mestrado, 
referenciadas já no título do presente trabalho, a saber: 1) a proposta de mapeamento; 
2) a sistematização da revisão de literatura; e 3) a codificação de dados qualitativos. 

A proposta de mapeamento  
 
A proposta de mapeamento diz respeito à nossa pesquisa de mestrado 

propriamente dita, que consiste exatamente em um “mapeamento das 
informações relativas à cuíca disponíveis em fontes bibliográficas”, sendo 
este, inclusive, o título que daremos à dissertação.  

Cuíca é o nome de um instrumento típico da música popular brasileira, 
utilizado principalmente no contexto do samba, e pertence à família dos tambores de 
fricção, expressão cunhada por Henry Balfour (1907) em estudo realizado sobre esta 
classe de instrumentos musicais. Segundo Curt Sachs (1947), a principal característica 
dos tambores de fricção é conter algum tipo de corda ou haste de madeira fixada no 
centro de sua única membrana. A Fig.1 apresenta o modelo de cuíca utilizado 
atualmente e nos permite observar o instrumento sob um ângulo frontal, à esquerda, 
e internamente, à direita, sendo possível notar a haste de madeira no centro da 
membrana.14 

Meu envolvimento profissional com a cuíca teve início em 2004, e a partir 
de então, foi possível conhecer empiricamente, como instrumentista e pesquisador, a 
dinâmica de saberes e práticas que envolvem este instrumento, bem como os 

                                                           
14 Para maiores informações sobre a cuíca, sugerimos o acesso ao blog Cuiqueiros. Disponível em: 
<www.cuiqueiros.blogspot.com.br>. Acesso em: jan. 2016. 
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elementos que compõem seu universo nos diferentes ambientes em que se faz mais 
presente: a roda de samba, a escola de samba e os estúdios de gravação. Essas 
experiências logo me levaram a um processo de reflexão sobre aspectos da cuíca que 
me parecem ainda mal compreendidos e pouco aprofundados. Percebo tratar-se de um 
instrumento musical de história imensamente rica, possuidor de características muito 
peculiares, contribuindo estética e simbolicamente de maneira singular nas 
manifestações culturais de que faz parte. Entretanto, o conhecimento que de modo 
geral se tem sobre a cuíca, tal como tenho observado, não corresponde à variedade e 
complexidade de questões que acredito efetivamente compor sua realidade.  

 

 
 

Fig. 1 - Cuíca15 

 
Existem informações relativas à cuíca em uma variedade considerável de 

fontes bibliográficas. Alguns dos trabalhos diretamente voltados para este 
instrumento como, por exemplo, de Rafael Galante (2015), José Muniz Júnior (1976), 
Tatiana Statsenko et al. (2015), e Paul A. Wheeler (2002), são, até onde nos foi possível 
observar, em número consideravelmente modesto frente a quantidade bem superior 
de trabalhos que, tratando de outros temas, contém algum tipo de informação sobre a 
cuíca (ARAÚJO, 1953; CASCUDO, 1954; FRUNGILLO, 2003; GIANESELLA, 2012; 
GUIMARÃES, 1978; HOLLAND, 1997; KUBIK, 1979; ROSAUDO, 2004; etc.). De todo 
modo, o acervo de documentos que reunimos até o momento e o processo reflexivo 
que estamos desenvolvendo no contato com este material nos permitem constatar o 
quanto é necessário e oportuno organizar e compartilhar, mediante análise criteriosa, 
o patrimônio relativo à cuíca que se encontra hoje espalhado nessa variedade de fontes 
bibliográficas.  
 Sendo assim, nossa pesquisa de mestrado visa contribuir para a literatura 
musicológica tendo como principal meta responder à questão “quais são as 
características das informações relativas à cuíca disponíveis em fontes 
bibliográficas?”. Em outras palavras, nosso objeto de estudo é o conjunto de 
informações sobre a cuíca publicadas na variedade de fontes bibliográficas delimitada 
no escopo desta pesquisa (assunto sobre o qual voltaremos a tratar mais adiante). 
Buscaremos fazer uma síntese das ideias que este conjunto de informações transmite 
a respeito do instrumento, visando identificar lacunas e inconsistências que nos 
permitam apontar possíveis temas e hipóteses de pesquisa a serem futuramente 

                                                           
15 Fonte: Contemporânea Instrumentos Musicais. Disponível em: <www.contemporaneanet.com.br>. 
Acesso em: jan. 2016. 
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explorados em novos estudos. Portanto, é basicamente com esta intenção que 
desenvolvemos a proposta de mapeamento. 

A sistematização da revisão de literatura 
 
Desde já, pode-se destacar que uma característica das informações relativas 

à cuíca disponíveis em fontes bibliográficas é justamente o fato dessas informações 
terem sido originalmente registradas em formato de texto escrito. Esta característica 
nos remeteu então à ideia de revisão de literatura, e pesquisando sobre este 
procedimento, encontramos orientações metodológicas que consideramos muito úteis 
à proposta de mapeamento. 

A revisão de literatura é indubitavelmente uma atividade fundamental para 
a produção de conhecimento científico, o que pode ser facilmente constatado através 
de diversos trabalhos relacionados a este tema (ALVES, 1992; BOOTH et al, 2012; 
CRESWELL, 2007; FONSECA, 2002; GOLDENBERG, 1997; GRANT e BOOTH, 2009; 
HOHENDORF, 2014; LUNA, 1996; SALVADOR, 1973).16 Por esta razão, entendemos 
ser imprescindível que uma revisão de literatura seja executada com a máxima atenção 
possível, o que nos levou a buscar referências que nos orientassem sobre como realizar 
este procedimento com a máxima eficácia e organização. Sergio Vasconcelos de Luna 
(1996) faz uma interessante observação a este respeito: 

A normatização de como deva ser elaborada uma revisão de 
literatura é duplamente arriscada. Por um lado, porque há inúmeras razões 
pelas quais alguém se dispõe a escrevê-las, as quais condicionarão muitas de 
suas características (...). Por outro lado – e esta é a questão mais delicada – 
diferentes pessoas apresentam estilos diversos de organização de material, 
que se refletem no modo de transmitir o produto, sem necessariamente afetar 
sua qualidade (...). Entretanto, resguardadas as liberdades do autor no que 
diz respeito a estilo, e respeitando os condicionantes dos objetivos que ele 
propõe, há que se reconhecer que uma revisão de literatura, como qualquer 
trabalho escrito, é uma peça destinada à divulgação, à comunicação e, como 
tal, está sujeita a um mínimo de critérios e normas (LUNA, 1996 p. 
80-81, grifos nossos). 

 

Esta afirmação de Luna (1996) sobre a revisão de literatura estar sujeita a 
um mínimo de normas e critérios converge com as orientações que encontramos em 
Andrew Booth et al (2012) sobre como planejar e executar uma revisão de literatura. 
Através do que apresenta como abordagens sistemáticas, Booth et al (2012) fornece 
orientações sobre como coordenar uma sequência de atividades fundamentais ao 
desenvolvimento e à apresentação de revisões de literatura, tendo como principal 
finalidade permitir que todo o processo da revisão seja feito de maneira organizada 
para que seus resultados tenham boa qualidade e sejam apresentados com clareza. 
Booth et al (2012) afirma que a revisão de literatura pode se constituir como um 
componente ou mesmo a totalidade de uma dissertação, tese ou outro tipo de trabalho 
acadêmico. Diante disso, é importante dizer que entendemos a referida proposta de 
mapeamento como uma espécie de revisão de literatura. Assim, nos reportamos às 
orientações de Booth et al (2012) visando absorvê-las e adaptá-las às necessidades da 

                                                           
16 É possível encontrar diferentes expressões, em obras traduzidas ou originalmente redigidas em 
português, designando esta atividade. Além da própria expressão “revisão de literatura” (LUNA, 1996; 
HOHENDORF, 2014), encontramos também as expressões “revisão da literatura” (ALVES, 1992; 
CRESWELL, 2007), “revisão da bibliografia” (ALVES, 1992), “pesquisa bibliográfica” (FONSECA, 
2002; SALVADOR, 1973), e “fichamento” (GOLDENBERG, 1997). 
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pesquisa em questão. A propósito, vale ressaltar também que a expressão 
sistematização da revisão de literatura resulta do nosso entendimento sobre o 
conceito das abordagens sistemáticas de Booth et al (2012), sendo, por assim dizer, 
uma releitura do conceito central apresentado pelo autor. 

Booth et al (2012) descreve uma variedade de estratégias e técnicas para 
serem aplicadas a cada uma das atividades fundamentais realizadas no processo de 
uma revisão de literatura. Essas estratégias e técnicas variam conforme a natureza dos 
dados com que o revisor irá lidar: se serão dados qualitativos, quantitativos ou 
envolvendo a integração de ambos. E variam também conforme o objetivo da revisão, 
como por exemplo, se a intenção é realizar um trabalho exaustivo de compilação do 
máximo de literatura possível referente a um determinado tópico, ou se basta realizar 
um levantamento preliminar da literatura existente sobre o tema de interesse. Deste 
modo, cabe ao pesquisador identificar a ênfase que se fará necessária sobre cada uma 
das atividades fundamentais à sua revisão de literatura, bem como as estratégias e 
técnicas que poderão ser mais eficazes frente à natureza dos dados e aos objetivos de 
sua revisão. 

Em linhas gerais, e de maneira bem simplificada, as orientações de Booth 
et al (2012) se dirigem às seguintes atividades fundamentais no processo de qualquer 
revisão de literatura: a definição do escopo, isto é, o estabelecimento de delimitações 
sobre o tipo de material que será processado; a procura por fontes relevantes à revisão 
e que correspondam ao escopo delimitado; a triagem e seleção das fontes encontradas 
na fase anterior; a coleta e análise de dados contidos nas fontes selecionadas; e a 
apresentação dos resultados da revisão através de um relatório. Antes de tudo, porém, 
Booth et al (2012) afirma ser fundamental que se tenha elaborado uma questão de 
pesquisa que servirá de guia à condução de todas essas atividades. Além disso, orienta 
também que o pesquisador deve declarar explicitamente quais são seus interesses ao 
realizar a revisão. 

Buscando delimitar o escopo das fontes a serem incluídas na proposta de 
mapeamento, deliberamos considerar como fontes potenciais publicações originárias 
do Brasil ou do exterior exclusivamente nos formatos de artigos científicos, teses, 
dissertações, verbetes de enciclopédias e dicionários, métodos musicais e livros de 
caráter ensaístico. Não delimitamos um período específico de publicação dessas fontes 
e desconsideramos a inclusão de qualquer fonte em formato de web site, bem como de 
jornais e revistas do tipo comercializado em estabelecimentos como bancas de jornal. 

 Com relação ao processo de busca por fontes potenciais, Booth et al 
(2012) sugere que todas as decisões envolvidas neste processo sejam documentadas e 
justificadas. Assim, para encontrar artigos científicos, teses e dissertações, realizamos 
buscas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no Portal 
Brasileiro de Informações Científicas de Acesso Aberto (OASISBR), e no site de buscas 
Google Acadêmico, utilizando “cuica AND instrumento” e “cuica AND instrument” 
como termos de busca. O uso do operador booleano AND se justifica pela necessidade 
de estreitar os resultados das buscas às ocorrências em que o termo cuíca esteja sendo 
utilizado para designar o instrumento musical,17 facilitando assim a identificação das 
fontes relevantes à nossa pesquisa. Neste mesmo sentido, utilizamos o web site Zotero 
como ferramenta de auxílio à organização do material encontrado em formato digital. 
Já com relação às fontes publicadas na forma de enciclopédias, dicionários, métodos 
didáticos e obras ensaísticas, a maioria delas foi localizada de maneira mais ou menos 
fortuita, seja através de navegação na Internet, por indicação de amigos, adquiridas 

                                                           
17 Constatamos que a palavra cuíca também serve de nome a um mamífero marsupial encontrado em 
várias regiões do Brasil. 
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em sebos e livrarias, ou consultadas em bibliotecas abertas à visitação pública. 
Também utilizamos o recurso de verificação de citações e referências bibliográficas 
discriminadas em cada fonte encontrada para localizar novas fontes potenciais. Até o 
presente momento, as fontes localizadas com potencial de inclusão na proposta de 
mapeamento se encontram num total de aproximadamente 60 itens. Booth et al 
(2012) diz ser importante que o pesquisador deve ter consciência sobre o momento 
ideal de interrupção das buscas das fontes, o que deve ser definido, preferencialmente, 
na etapa de delimitação do escopo. 

 Após o processo de busca das fontes potenciais, inicia-se a fase de 
triagem e seleção das fontes que efetivamente serão incluídas na revisão. Booth et al 
(2012) orienta que este processo deve ser executado por meio da avaliação da 
qualidade dos trabalhos pré-selecionados e que essas avaliações devem ser conduzidas 
através da adoção de critérios explícitos de inclusão e exclusão. No entanto, este autor 
admite que, no caso das revisões qualitativas, esta avaliação da qualidade deve ser 
realizada com muita cautela, tendo em vista que se trata de uma avaliação subjetiva 
que nem sempre nos permite qualificar os trabalhos com a mesma perspectiva que se 
costuma ter em revisões quantitativas. Diante disso, decidimos avaliar as fontes 
incluídas na proposta de mapeamento em termos de relevância (e não de qualidade), 
por meio de uma leitura preliminar de cada fonte encontrada na fase de busca. Assim, 
tomamos como critério de relevância para avaliação das fontes potenciais a 
necessidade de que tais fontes contivessem alguma informação relativa à cuíca 
claramente elaborada e reproduzida com o intuito de transmitir um conhecimento 
relativo ao instrumento. 

Em seguida à seleção das fontes incluídas, chega o momento da coleta e 
análise de dados. As orientações de Booth et al (2012) sobre essas duas etapas, apesar 
de muito esclarecedoras, se fazem num plano mais teórico e conceitual, onde o autor 
apresenta as abordagens sistemáticas para coleta e análise que têm se consolidado em 
vários tipos de revisão. Diante disso, nos reportamos ao trabalho de Wendy Olsen 
(2015) para obter orientações mais práticas relacionadas à coleta de dados, e ao 
trabalho de Graham Gibbs (2009) para orientações práticas voltadas à análise de 
dados, tendo sido este último autor de fundamental importância, para a proposta de 
mapeamento, por descrever o processo de codificação de dados qualitativos. 

A codificação de dados qualitativos 
 
De acordo com Graham Gibbs (2009), uma característica essencial da 

natureza dos dados qualitativos é que eles se originam de praticamente qualquer 
forma de comunicação humana – escrita, auditiva, ou visual. Entretanto, “o tipo mais 
comum de dado qualitativo usado em análise é o texto, que pode ser uma transcrição 
de entrevistas ou notas de campo de trabalho etnográfico ou outros tipos de 
documentos” (GIBBS, 2009, p. 17). Por razões de conveniência, segundo Gibbs (2009), 
todo tipo de dado qualitativo que não se encontre originalmente em formato textual 
deve ser convertido em texto escrito, o que muitas vezes resulta em uma grande 
quantidade de material, sendo então necessário adotar métodos para lidar com isso de 
forma prática e coerente. Para tanto, Gibbs (2009) fornece instruções sobre um 
mecanismo de uso corrente para análise e interpretação dos dados, a saber, a 
codificação de dados qualitativos. 

 De modo muito sucinto, a codificação de dados qualitativos, segundo 
Gibbs (2009), é a forma como o pesquisador define de que tratam os dados em análise, 
através da aplicação de nomes a passagens de texto, sendo, por assim dizer, um 
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processo deliberado e reflexivo de categorização do conteúdo dos textos, de forma a 
estabelecer uma estrutura de ideias temáticas, formando um foco para pensar no texto 
e em possíveis interpretações do seu conteúdo. Sendo assim, ainda conforme Gibbs 
(2009), a codificação de dados qualitativos não é um procedimento que deva resultar 
em algo enigmático ou sigiloso, como muitas vezes a ideia de código costuma ser 
entendida. Trata-se, portanto, de um procedimento claro e explícito em que palavras, 
frases ou expressões são atribuídas a determinados trechos de um texto para que 
representem, de maneira sintética, a ideia que se pode abstrair dos dados em processo 
de análise. 

 O mecanismo de codificação proposto por Gibbs (2009) tem como espinha 
dorsal um processo reflexivo que passa por três etapas subsequentes: 1) a codificação 
descritiva; 2) a codificação analítica; e 3) a codificação teórica. A codificação descritiva 
utiliza palavras próximas ou até mesmo termos originais do texto em análise, 
basicamente repetindo, embora de maneira resumida, a ideia que aquele texto 
transmite à primeira vista. A codificação analítica, por sua vez, busca aplicar um código 
que represente a ideia transmitida pelo texto analisado de maneira um pouco mais 
aprofundada. Uma vez que “o texto propriamente dito é sempre um exemplo de um 
fenômeno mais geral, e o título do código deve indicar essa ideia mais geral” (GIBBS, 
2009, p. 72), a fase de codificação analítica serve, então, como um primeiro nível de 
refinamento da interpretação de um texto para uma compreensão mais aprofundada 
do seu conteúdo. A etapa final de refinamento desse processo de interpretação dos 
dados é efetuada através da codificação teórica, quando se busca desenvolver uma 
teoria, seja ela nova ou baseada em teorias já existentes, que sugira formas novas de 
explicar os dados analisados.  

Dentre as técnicas de codificação apresentadas por Gibbs (2009), duas 
delas aparentam ser especialmente úteis à proposta de mapeamento. A primeira, 
chamada codificação linha por linha, consiste em “codificar cada linha de texto, 
mesmo que as linhas possam não ser sentenças completas” (GIBBS, 2009, p. 74), e 
chama a atenção por demonstrar o quão complexo e minucioso pode ser um processo 
de codificação. A segunda técnica, denominada comparação caso a caso, consiste em 
estabelecer comparações entre trechos de um mesmo documento, ou entre trechos de 
documentos distintos, buscando contrastes e/ou semelhanças que possibilitem a 
identificação de relações e padrões e, assim, inspirem a criação de códigos para os 
vários casos comparados. “Após a codificação, é possível acessar os textos codificados 
de forma semelhante e comparar de que forma variam entre casos e com textos 
codificados de outra forma” (GIBBS, 2009, 77), permitindo uma crescente 
familiaridade com cada caso codificado e a possibilidade de redefinição ou criação de 
novos códigos, até que se atinja o nível desejado de compreensão dos dados. 

Além dessas técnicas, Gibbs (2009) também fornece orientações sobre 
instrumentos de auxílio a todo o processo de codificação. O uso de tabelas, 
exemplificado mais adiante através da Tabela 1, é um dos recursos que auxiliam a 
organização do pensamento durante a criação dos códigos, pois facilita o processo de 
comparação caso a caso, código com código, e também para a realização de 
comparações cronológicas. 

Fazer comparações é uma etapa importante na análise, na qual você pode ir 
além do nível descritivo. As tabelas são uma maneira útil de situar seus dados 
para facilitar essas comparações (...). Um resultado central disso pode ser a 
criação de uma tipologia de casos baseada em uma ou mais ideias de 
codificação (...). Essas comparações ajudam a entender as relações entre 
fatores, fenômenos, contextos, casos e assim por diante (...) (GIBBS, 2009, 
115).  
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 Outros recursos de auxílio à codificação são os memorandos e os 
chamados SADQs – abreviação de uma variedade de Softwares de Análise de Dados 
Qualitativos disponíveis no mercado. Segundo Gibbs (2009), os SADQs podem ajudar 
consideravelmente no gerenciamento de conjuntos de dados grandes e complexos. 

(...) realizar análise qualitativa requer um gerenciamento cuidadoso e 
complexo de grandes quantidades de texto, códigos, memorandos e assim por 
diante. Na verdade, pode-se argumentar que o pré-requisito da análise 
qualitativa realmente efetiva é um gerenciamento de dados 
eficiente, coerente e sistemático. Esse requisito é um trabalho ideal para 
o computador. Os programas proporcionam uma forma poderosa e 
estruturada de administrar todos esses aspectos da análise. Na raiz, um SADQ 
é um banco de dados, embora possibilite formas de lidar com o texto que vão 
muito além da maioria dos bancos de dados. (...) o uso de um SADQ pode 
tornar a análise qualitativa muito mais fácil, precisa, confiável e transparente 
(GIBBS, 2009, p. 136, grifo nosso). 

 

Gibbs (2009) informa ainda que os SADQs oferecem uma série de recursos 
para ajudar o pesquisador a examinar características e relações entre os textos, mas 
comenta também que o uso de um SADQ, por ser necessariamente feito através de um 
computador, pode trazer a sensação de distância dos dados aos usuários e, por esta 
razão, sugere que o SADQ, quando utilizado, seja combinado com a marcação de 
codificação em papel, isto é, com os textos impressos ou escritos à mão, anotando-se 
o nome do código na margem ou marcando o texto com cores, o que tende a 
proporcionar maior familiaridade com os dados, além de inspiração para a criação de 
códigos.18  

Quanto aos memorandos, trata-se de um recurso descrito por Gibbs (2009) 
como notas que o pesquisador escreve para si mesmo, registrando o nome/rótulo dado 
para cada código desenvolvido, a data em que a codificação foi feita ou alterada e uma 
descrição da ideia a que cada código se refere. São notas que registram também algum 
tipo de palpite rápido, uma nova ideia para um código, observações sobre reflexões 
anteriores ou estimuladas pelo diálogo com outros pesquisadores, questionamentos 
sobre a confiabilidade dos dados, sobre o que parece confuso ou surpreendente, sobre 
lacunas e inconsistências que tenham sido identificadas, possíveis hipóteses de 
pesquisa, sobre as ações tomadas durante o acesso aos dados, experiências e 
impressões, enfim, sobre todo tipo de pensamento que ocorra durante as diferentes 
fases de análise dos dados coletados. 

(...) Escrever sobre seus dados e mesmo reescrever são aspectos essenciais da 
própria análise. Escrever sobre os dados é uma forma de manter registros, 
além de ser um processo criativo no qual você desenvolve ideias sobre seu 
projeto. Uma forma central disso é escrever notas e memorandos. Tudo 
ajudará a gerar ideias que podem fazer parte de sua análise. Fornece 
evidências desse processo e identifica como sua posição, sua perspectiva, suas 
teorias e mesmo seus vieses podem ter moldado ou criado a análise 
produzida. Escrever sobre o processo de análise, talvez mantendo um diário 
de pesquisa, vai ajudá-lo a se tornar reflexivo em relação a seu trabalho e 
ciente de como sua posição, bem como seus interesses e vieses, guiaram sua 
análise (GIBBS, 2009, p. 180). 

Segundo Gibbs (2009), outra vantagem de escrever memorandos é que o 
registro de todas essas reflexões poderá de alguma maneira ser incorporado ao 
                                                           
18 Para maiores informações sobre os SADQs, nos reportamos ao trabalho de Ann Lewins e Christina 
Silver (2007), intitulado Using Software in Qualitative Research: a step-by-step guide. 
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relatório do estudo, auxiliando também o processo de redação final para a publicação 
da pesquisa.  

 A Tab.1 contém fragmentos de textos obtidos de cinco fontes dentre as 
que servem à proposta de mapeamento. Com base nesta tabela, apresentamos, a título 
de ilustração, como se dá um processo de codificação, passando pelos níveis descritivo, 
analítico e teórico. Antes, porém, cabe observar que Gibbs (2009) orienta sobre duas 
possíveis maneiras de se iniciar o processo de codificação: uma em que o pesquisador 
desenvolve uma lista inicial de ideias temáticas para servir de inspiração aos códigos, 
ideias estas que deverão ser refinadas à medida que novas formas de categorizar os 
dados forem detectadas; a outra maneira seria tentar, na medida do possível, não 
começar a codificação com ideias pré-concebidas. No caso desta pesquisa, por 
estarmos na condição de insider em relação ao universo da cuíca, pareceu-nos mais 
natural desenvolver uma lista de ideias iniciais baseadas em observações durante os 
anos de contato com o instrumento. Deste modo, demos início ao processo de 
codificação com a expectativa de encontrar informações sobre o aspecto físico da cuíca, 
seu aspecto operacional, sua função musical, a estética de sua sonoridade, aspectos 
simbólicos, e informações sobre a história do instrumento. 
 

Tabela 1 – Dados relativos à cuíca 

 

 
 

 Os fragmentos de texto apresentados na Tab.1 encontram-se aí reunidos 
por apresentarem uma relação temática entre si. Ao realizarmos uma leitura atenta de 
cada fonte utilizando as técnicas de codificação linha por linha e comparação caso a 
caso, identificamos que os trechos em questão apresentam dados relativos à origem 
da cuíca. Por esta razão, atribuímos a esses dados o código “origem”. Entretanto, uma 
segunda leitura nos permitiu constatar que os dados referentes às fontes Alvarenga 
(1950) e Lopes (2003), na realidade, fazem menção à origem do termo cuíca, e não do 
instrumento em si. Deste modo, partindo do código “origem”, desenvolvemos dois 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 78 

 

novos códigos: “origem do instrumento” e “origem do nome do instrumento”. Até aqui 
o que realizamos foi a atribuição de códigos meramente descritivos aos dados contidos 
na tabela.  

No intuito de aprofundar nossa interpretação dos dados, realizamos uma 
nova leitura, a qual nos permitiu notar que os dados apresentados por Alvarenga 
(1950), Andrade (1989), Lopes (2003) e Mukuna (2006) estabelecem algum tipo de 
relação entre a origem da cuíca, ou do termo cuíca, com o continente africano; notamos 
também que Mukuna (2006) faz ainda uma conexão entre a cuíca e a Europa; Lopes 
(2003), por sua vez, conecta o termo cuíca à língua tupi dos indígenas brasileiros, o 
que também é feito de maneira semelhante por Galm e Galm (2014); e Alvarenga 
(1950) afirma se tratar de um instrumento de pertencimento universal. A impressão 
que fica ao analisarmos estes dados é de que o entendimento existente sobre a origem 
da cuíca (palavra e instrumento) é extremamente vago. A África e a Europa, como se 
sabe, são continentes habitados há milhares de anos por uma enorme variedade de 
povos e culturas, bem como os povos indígenas brasileiros, assim como os bantu 
africanos, constituem-se historicamente por inúmeras tribos com identidades 
culturais distintas entre si. Além disso, a atribuição da origem da cuíca a três núcleos 
culturais tão distintos entre si, como o são a cultura africana, a européia e a indígena, 
também nos permite deduzir que os dados em questão são absolutamente 
controversos. Deste modo, poderíamos categorizar estes dados com um código como, 
por exemplo, “entendimento vago e controverso sobre a origem da cuíca”, e teríamos 
aí um código analítico. 

Tendo, então, avançado do nível de codificação descritivo para o analítico, 
digamos que seja de nosso interesse desenvolver uma teoria que explique por quais 
razões estes dados são apresentados de maneira tão vaga e controversa. No meu 
entendimento, dizer que algo é simplesmente africano ou indígena reduz qualquer 
coisa a um nível inconsistente de generalização. Tais adjetivações poderiam ser, talvez, 
um reflexo do olhar eurocêntrico que por tantos séculos influenciou todo tipo de 
entendimento sobre as culturas da África e dos povos ameríndios? Não seriam 
percepções influenciadas por um olhar de “exotização” tão comum em relação às 
culturas do terceiro mundo? Não seriam, então, fruto de um olhar que coloca a cuíca 
em situação de marginalidade? A partir dessas indagações, buscaríamos por estudos 
representativos sobre estes temas – generalização, eurocentrismo, “exotização”, 
marginalidade – para encontrar fundamentação teórica que nos permita desenvolver 
um código teórico que sintetize toda essa reflexão, de forma a compreender e explicar 
os dados analisados. Atingido, por fim, este nível de codificação teórica, supõe-se que 
o pesquisador tenha alcançado um elevado grau de compreensão sobre o conteúdo dos 
dados. No entanto, Gibbs (2009) alerta para o risco do pesquisador transmitir seus 
próprios valores e preocupações para os códigos e esquemas analíticos que produz, 
algo com que se deve ter o máximo cuidado para que a análise dos dados de fato seja 
plausível e sem deturpações que comprometam a qualidade da pesquisa.  

Ademais, é importante lembrar que todo o processo de codificação aqui 
exemplificado teria sido registrado nos memorandos, cujas anotações nos serviriam 
de suporte para a redação final e publicação dos resultados da pesquisa. 

Conclusão 
 
Com base nessa breve explanação referente à proposta de mapeamento, à 

ideia de sistematização da revisão de literatura e ao processo de codificação de dados 
qualitativos, concluímos o presente artigo chamando atenção para o ponto de 
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interseção que há entre esses três componentes, a saber: o processamento de material 
em formato de texto escrito. Embora Gibbs (2009) sequer estabeleça qualquer relação 
entre codificação e revisão de literatura, e Booth et al (2012) mencione vagamente a 
codificação como algo relacionado à revisão, identificamos existir uma forte conexão 
entre as orientações destes autores. Encontramos na sistematização da revisão de 
literatura um poderoso recurso para a construção do alicerce metodológico que 
sustentará a proposta de mapeamento, cuja estrutura interna poderá ser solidamente 
construída por meio da codificação de dados qualitativos. Sendo assim, buscamos 
aqui compartilhar o conhecimento adquirido através destas fontes, bem como relatar 
sua contribuição em nossa pesquisa de mestrado, acreditando que as reflexões 
apresentadas neste artigo possam ser úteis a outros pesquisadores. 
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