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Nome do Projeto de Pesquisa: 
RELAÇÕES ENTRE COPARENTALIDADE E ENVOLVIMENTO 

PARENTAL NO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA PRÉ-ESCOLAR EM 
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Numero do Comitê de Ética aprovado: 
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Número de pesquisadores envolvidos: 

Três professores (Mauro Luís Vieira – coordenador – Ana Maria Xavier Faraco e 

Maria Aparecida Crepaldi e uma doutora). Também participarão alunos de 

graduação e pós-graduação. 

Participantes do projeto e contrapartidas da Instituição solicitante 

Nome Função Carga horária de dedicação ao Projeto 

(horas semanais) 

Tarefas  

Mauro Luís Vieira Coordenador 20 hs  Coordenar e acompanhar o planejamento e execução das 

atividades direta ou indiretamente relacionados ao projeto. 

Carolina Duarte de Souza Coordenadora 

Adjunta 

20 hs Auxiliar no planejamento e execução do projeto, além de 

exercer a função de coordenadora adjunta do projeto 

Ana Maria Xavier Faraco Colaboradora 5 hs Auxiliar no planejamento e execução do projeto 

Maria Aparecida Crepaldi Colaboradora 5 hs Auxiliar no planejamento e execução do projeto 

Larissa Paraventi Mestranda 5 hs Participar no planejamento e execução do projeto 

João Paulo Koltermann Graduando 5 hs Participar no planejamento e execução do projeto 

    

http://lattes.cnpq.br/1167002559755432


Resumo 

A família é um dos principais contextos de desenvolvimento da criança. Pesquisas apontam fatores determinantes para um maior ou menor 

envolvimento dos pais com os filhos, como por exemplo, a coparentalidade. Ou seja, embora cada cuidador familiar da criança possa ter suas 

especificidades no cuidado parental, o foco do projeto é analisar como os cuidadores se organizam para realizar essa atividade e que implicações 

esse processo tem sobre os filhos e as filhas em idade pré-escolar. Em outras palavras, o objetivo geral é investigar como o envolvimento parental 

e coparentalidade se relacionam com o comportamento da criança. Mais especificamente pretende-se:  1) Caracterizar a coparentalidade positiva 

e negativa paterna e materna;  2) Caracterizar o envolvimento paterno a partir das dimensões de suporte emocional, cuidados diretos e indiretos, 

estímulo ao Risco, estímulo a perseverança e disciplina; 3) Caracterizar o comportamento dos pré-escolares nas dimensões de problemas de 

comportamento e competência social; 4) Relacionar características sociodemográficas da família com a percepção paterna e materna de sua 

relação coparental, do envolvimento paterno com o(a) filho(a) pré-escolar e os problemas de comportamento e a competência social da criança.  

Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, do tipo transversal de abordagem descritiva, exploratória e explicativa. Os fenômenos da pesquisa 

serão acessados por meio de diferentes instrumentos. Participarão da pesquisa 342 adultos (171 mães e 171 pais) com crianças com quatro e 

cinco anos. Os casais serão convidados a responder, separadamente, diferentes instrumentos que acessam informações sobre o contexto 

sociodemográfico dos membros da família, apego adulto, personalidade, perfil sócio-afetivo da criança; relação coparental, práticas Parentais; 

observação de coparentalidade e prossociabilidade da criança. Os participantes serão convidados por meio de instituições, escolhidas por 

acessibilidade. No que se refere à análise de dados, os dados dos questionários serão tabulados e submetidos ao pacote estatístico SPSS para 

realizar estatística descritiva e inferencial; os dados obtidos através das entrevistas serão analisados conforme seu conteúdo, utilizando-se o 

software Atlas-ti. As categorias das entrevistas e da observação serão submetidas à concordância entre juízes. Em função da complexidade do 

projeto, este será planejado e executado por uma equipe de professores e professoras, alunos e alunas de graduação e pós-graduação.  Os 



resultados da pesquisa darão origem a dissertações e teses, relatórios de iniciação científica, além de artigos, capítulos de livros e apresentações 

em congressos. 

Palavras-chave: envolvimento parental, práticas parentais,  coparentalidade,  comportamento da criança pré-escolar. 

 

 

Produção do Proponente em relação ao tema dessa pesquisa: (ver lattes) 

Objetivo Geral 

Investigar as repercussões da coparentalidade e do envolvimento parental no comportamento de pré-escolares de famílias biparentais na região sul do Brasil 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar a coparentalidade positiva e negativa paterna e materna. 

 

 Caracterizar o envolvimento paterno a partir das dimensões de suporte emocional, cuidados diretos e indiretos, estímulo ao Risco, estímulo a perseverança e 

disciplina. 

 

 Caracterizar o comportamento dos pré-escolares nas dimensões de problemas de comportamento e competência social. 

 

 Relacionar características sociodemográficas da família com a percepção paterna e materna de sua relação coparental, do envolvimento paterno com o(a) 

filho(a) pré-escolar e os problemas de comportamento e a competência social da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variação sociocultural que se quer explicar 

RELAÇÕES ENTRE COPARENTALIDADE E ENVOLVIMENTO PARENTAL NO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA PRÉ-ESCOLAR EM FAMÍLIAS 

BIPARENTAIS NA REGIÃO SUL DO BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕE SOCIOCULTURAIS, COMO POR EXEMPLO, ESCOLARIDADE, JORNADA DE 

TRABALHO, SEXO DA CRIANÇA E DOS PAIS. 

Etapas da Pesquisa 
 Etapas 

 

Status  Estratégias Recursos Financeiros 

Investimento 

Aquisição Quant Valor  Custeio 

Uni Total IPVESC Outro tipo de 

financiamento 

Planejamento do projeto 

 

 

Em 

andamento 

Reuniões com a equipe de 

trabalho 

 Nada a declarar      

Coleta de dados  

 

 

Em fase de 

finalização 

Acionar alunos de graduação 

e pós-graduação para a 

execução da atividade 

Material de consumo (resma 

de papel, cartucho de tinta, 

manutenção de computadores) 

  R$ 

4.000,0

0 

R$ 

4.000,00 

 

 

Análise e tabulação de dados  

 

Em 

andamento 

Contratar um profissional 

em caráter temporário para a 

realização dessas atividades 

R$ 2.000,00 por mês para um 

período de 8 meses. 

  R$ 

16.000,

00 

R$ 

16.000,0

0 

 

Publicação de artigos e/ou livros 

e/ou capítulos de livros 

 

 

Em fase 

inicial 

Investir na produção de 

materiais acadêmicos de 

qualidade para publicação 

em veículo conceituados no 

Brasil e no exterior 

Tradução e revisão de artigos    R$ 

3.000,0

0 

 R$ 3.000,00 

 

Participação em congressos para 

divulgação de resultados de 

pesquisa 

 

 

 

Em 

momentos 

específicos 

 

Participar de congressos 

representativos da área no 

Brasil e no exterior  

 

Passagens e diárias 

  R$ 

7.000,0

0 

 R$ 7.000,00 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total projeto Total 

IPVESC 

Total 

contrapartida  

   R$ 30.000,00 R$ 

20.000,0

0 

R$ 10.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma 

Etapas 2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Revisão de 

literatura e 

confecção do 

Projeto 

X X           

Coleta de 

dados 
  X X X X X X X    

Análise de 

dados do 

campo 

     X X X X X   

Relatórios 

Finais 
         X X X 

Testagem e 

confirmação 

dos 

resultados do 

campo em 

Laboratório  

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Os pesquisadores solicitantes assumem o compromisso de agradecer o financiamento total ou parcial do IPVESC em suas publicações. 

Data: Florianópolis, 31 de Janeiro de 2018. Assinatura: ____________________________ 



 


