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RESUMO: 

Introdução:  Os conflitos familiares são bastante prejudiciais ao desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. Essas divergências, quando acontecem com grande frequência e intensidade, conseguem 

abalam negativamente toda a estrutura familiar e demais relações parentais, principalmente a relação com 

afetando principalmente os filhos. Objetivo: O presente artigo visa verificar sobre as possíveis 

consequências do conflito conjugal na vida da criança e adolescente, que passam por situações traumáticas.  

Metodologia: O estudo foi desenvolvido como por meio de uma revisão de literatura por meio da pesquisa 

bibliográfica. Resultados: Os resultados da pesquisa deste trabalho indicaram que o campo das relações 

familiares é uma área de investigação fundamental para a compreensão do desenvolvimento psicológico. 

Nesse aspecto, a contribuição específica das relações familiares envolvendo situações de conflito conjugal 

evidenciou-se como um tópico de investigação importante nos estudos sobre os distúrbios no 

desenvolvimento da criança e do adolescente. Até o momento, as pesquisas apontam para o impacto 

negativo do conflito conjugal no desenvolvimento psicológico, principalmente daquelas situações 

familiares envolvendo violência física e verbal entre o casal. Os resultados dos trabalhos indicam que os 

conflitos conjugais estão relacionados a distúrbios em diferentes aspectos do desenvolvimento da criança e 

do adolescente, tais como nas áreas emocional, cognitiva e social. Conclusão: A dinâmica familiar propõe 

que os próximos pesquisadores utilizem métodos específicos para sua melhor compreensão, considerando 

os diversos fatores que operam ao longo do tempo no curso de vida familiar e do indivíduo. Entender melhor 

os processos responsáveis pela origem e manutenção dos comportamentos e das relações mantidas entre os 

membros da família constitui um desafio para os pesquisadores que buscam compreender a associação entre 

conflitos parentais e desenvolvimento intelectual de menores. 
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