
 

 

CRONOGRAMA  

Disciplina: Conflictos sociales y subjetividades de los niños y adolescentes 

Responsáveis: Ilka Franco Ferrari e Mario Elkin Ramírez 

 

Ementa:  

O conflito armado na Colômbia, por cerca de 50anos, explicado exaustivamente através 

de razões sociais, econômicas e culturais, somente na atualidade -no pós-conflito- tem 

possibilitado o aparecimento de suas razões subjetivas, permitindo pensar o lugar que 

adolescentes e crianças ocuparam, neste cenário que, de forma semelhante, não é 

somente colombiano. 

 

Objetivos: 

 

A partir do caso colombiano, o objetivo destas aulas é inferir da psicanálise a 

subjetividade da época e a singularidade de alguns casos de crianças e adolescentes, que 

se juntaram aos grupos armados, como ordens de ferro, e as razões subjetivas que 

permitiram que alguns deles os abandonassem. 

 

Metodologia:  

- Métodos expositivos com procedimentos de exemplificações, demonstrações, 

explicações, relatos de casos e descrições.  
- Método de trabalho: leituras e discussão em grupo de situações similares no Brasil, a 

partir de objetivos definidos. 

 
Avaliação: 

O aluno que obtiver o mínimo de frequência comprovada, através da chamada, terá os 

créditos aprovados. 

 

 

MÓDULO 1: Subjetividade da época 

 

Dia 19/10 

Apresentação do cronograma/ disciplina. 

                  Tema: Discurso capitalista. 

                   Prof.  Mario Elkin Ramírez 

 

Referência bibliográfica: 

RAMÍREZ, Mario Elkin. Conflicto armado y subjetividad. Buenos Aires, Grama, 2017.  

 

Dia 21/10: Tema: Ordens de ferro. 

                   Prof. Mario Elkin Ramírez 

 

Referência bibliográfica: 

RAMÍREZ, Mario Elkin. Órdenes de Hierro, Medellín, La Carreta, 2007. 

 



 

 

MÓDULO 2: As crianças e o despertar da adolescência 
 

 

Dia 26/10: Tema: A adolescência na obra de Freud e no ensino de Lacan 

                   Prof. Mario Elkin Ramírez 

 

Referência bibliográfica: 

RAMÍREZ, Mario Elkin. Despertar de la adolescencia, Freud y Lacan, lectores de 

Wedekind, Buenos Aires, Grama, 2014. 

 

Dia 28/10: Tema: Trajetórias de algumas crianças e adolescentes em diferentes grupos 

armados na Colômbia. 

                   Prof. Mario Elkin Ramírez 

 

Referência bibliográfica: 

RAMÍREZ, Mario Elkin. Órdenes de Hierro, Medellín, La Carreta, 2007. 


