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EDITORIAL

Prezados leitores e colaboradores da Revista Pesquisa Qualitativa. Inicio este editorial
esclarecendo alguns motivos do atraso da publicação do número de abril, o qual envolve
a chamada especial sobre COVID e textos do Fluxo Contínuo. Devido ao crescimento do
número de textos recebidos e a alta demanda imposta pelo sistema OJS, enfrentamos
problemas técnicas desde o início do ano de 2022, o que nos levou à migração da
hospedagem da revista para um ambiente especializado neste tipo de sistema. Essa
migração solicitou ajustes técnicos variados e mais de um mês de trabalho para podermos
liberar novamente o acesso à revista. Pedimos sinceras desculpas por quaisquer
transtornos causados aos leitores, autores, avaliadores e coloboradores em geral. As novas
configurações trarão mais celeridade a todos os processos da revista.
Para a chamada especial “Pesquisa Qualitativa e Covid-19” foram selecionados, por meio
de avaliação duplo-cega, 7 textos, com diferentes enfoques. Podemos identificar três
núcleos de discussões.

O primeiro núcleo, enfocando questões educacionais em tempos de pandemia, composto
pelos textos de Orlowski, Mocrosky e Bicudo (2022), Cunha, Freitas, Pescumo e Santos
(2022), Riedi, Pereira e Bezerra (2022) e Silva Almeida e Souza (2022). Destaca-se que
os níveis educacionais vão desde os anos iniciais do ensino Fundamental à Pós-graduação
Stricto Sensu, bem como experiência internacional em políticas educacionais.

O segundo núcleo diz respeito aos aspectos familiares afetados pelas condições
pandêmicas, com os textos de Paiva e Silva (2022) e Souza, Almeida e Gomes (2022).
Os autores dão destaque aos impactos do isolamento nas relações familiares e em
relacionamentos conjugais.

O terceiro núcleo, composto pelo texto de Sobrinho e Ruffino-Neto (2022) trata de
aspectos concernentes ao processo saúde-doença, em suas múltiplas facetas, destacando
os aspectos culturais e axiológicos como condicionantes da compreensão dos sujeitos
acerca da doença, prevenção e tratamento.

Revista Pesquisa Qualitativa. São Paulo (SP), v.10, n.23, p. iii-iv, abr. 2022

iii

ISSN 2525-8222

Os enfoques fenomenológico, sociológico e Pscicanalítico Vincular, juntamente com as
técnicas de análise de contéudo, análise crítica de literatura, uso de softwares de para
coleta de respostas e análise de dados são contemplados nas pesquisas.
Além dos textos da chamada sobre “Pesquisa qualitativa e Covid-2019” há dois textos do
fluxo contínuo Piloni (2022) e Porto, Cabalhero e Vinholes (2002), ambos da área de
saúde.

Agradecemos, mais uma vez, a todos os colaboradores da revista qualitativa e desejamos
uma excelente leitura.

Editor Chefe
Tiago Emanuel Klüber
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste
25 de maio de 2022.
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