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O presente artigo tem por objetivo analisar o processo de adaptação psicológica dos 
filhos em relação à separação de seus pais, procurando analisar como 
compreendem as mudanças que ocorreram em suas vidas em resultado do 
rompimento do casamento dos pais, principalmente em relação ao convívio familiar. 
Mais do que um direito, a convivência com ambos os pais é fator básico no 
desenvolvimento social e psicológico de uma criança. A separação tem um efeito 
desorganizador das práticas parentais que contribuem para a desregulação e 
insegurança emocional da criança. O método de investigação utilizado foi o método 
dedutivo, onde a partir de um conhecimento geral, seria possível chegar a uma 
razoável conclusão a um caso particular, um levantamento bibliográfico também foi 
feito, a fim de averiguar o que havia a respeito do tema proposto. Os objetivos 
específicos buscavam evidenciar as adaptações e possíveis alterações psicológicas 
dos filhos, o ajustamento psicológico dos filhos em diferentes faixas etárias, e os 
efeitos da separação na família como um todo. Como é impossível generalizar os 
efeitos do divórcio para as partes da família, conclui-se que é de extrema 
importância a avaliação das consequências da separação de forma diferenciada em 
relação dos pais aos filhos. A família passa por diversos efeitos, e nessas situações, 
na maior parte das vezes negativas, não só pelo caso da separação em si, mas 
pelos pais presenciarem a dificuldade do filho, deve-se sempre consolá-lo e fazer 
com que ele tenha certeza de que não tem culpa alguma pela separação de seus 
pais. 
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