
 



REMEMORAR PARA EVITAR A REPETIÇÃO 

 
O livro BAAL, de BETTY MILAN, é um romance psicanaliticamente instruído. “Na verdade, o livro denuncia o 
memoricidio – uma regra hoje na civilização moderna ocidental – e mostra a importância do rememorar – 
e do transmitir – para evitar a repetição”. Um romance da imigração, diz-nos o subtítulo; “um romance da 
diáspora”, descreve-o a autora. É da condição humana repetir as mazelas que não puderam ser 
rememoradas; ao se tratar de um povo em diáspora, sempre que não sabe o que fazer com o seu legado, ele 
põe-se sob o risco de repetir o pior:  a própria situação de estar sob a eminência da morte – efetiva ou 
mitigada; real, simbólica ou imaginária. Morte equivalente àquela que, pelo exílio do ancestral sobrevivente, 
foi outrora evitada. Assim sendo, o drama da diáspora um povo pode nos mostrar, sob lentes de aumento, e 
nos fazer ouvir, sob amplificação, a própria condição diaspórica da subjetividade humana. Efeito do DISCURSO 

DO GRANDE OUTRO, só surgimos às custas de uma tardia SEPARAÇÃO, sempre precedida por uma ALIENAÇÃO 
estruturalmente necessária. E passamos a vida reparando essa SEPARAÇÃO. Deve ela renegar, manter ou 
renovar o legado? Os filhos da diáspora dividem-se em três partidos. E dividem-se também em relação ao 
convívio com o outro: isolarem-se; anularem-se e se assimilarem; ou interagirem sem se perderem? E há o 
sempre os outros com os seus próprios partidos em relação aos seu “outro”: uns pretende negar-lhe a sua 
especificidade (as vias vão do genocídio ao “acolhimento”, desde que o seu outro seja reduzido a 
individualidade abstrata assimilável à maioria); outro pretende mantê-lo à parte; um terceiro, pretende vê-
lo como exótico, objeto de espetáculo, suporte de um cenário folclórico; um último, ainda minoritário, 
prepara um mundo a vir onde a interação com o outro não exigiria dele a sua assimilação ao mesmo e 
reconhece a diferença como riqueza cultural e histórica.  Estruturalmente semelhante é o drama vive que em 
silêncio cada sujeito, ainda que, no caso dos filhos de um povo em diáspora isso está dotado do atributo da 
visibilidade que se confere a um fato social coletivo, e seu risco pode incluir formas de extinção reais. Cada 
sujeito sempre se depara com alternativas estruturalmente homólogas: Manter a todo custo a literalidade do 
discurso que o instituiu como sujeito? Fazer-se tábula rasa abstrata, escondendo debaixo do tapete a sua 
proveniência? Recolher o que lhe vem de sua origem, dialetizando-o com os desafios da história, atualizando-
o sempre para uma abertura ao futuro? 

Sensível à relevância psicanalítica implicada nessa discussão, a SEÇÃO SÃO PAULO DO CORPO FREUDIANO 

– ESCOLA DE PSICANÁLISE convida para o evento REMEMORAR PARA NÃO REPETIR, a ocorrer em nosso 
Sábado Especial, no dia 19 de outubro de 2019, das 14h00 às 21h00, no Anfiteatro Térreo do 
Instituto da Criança e do Adolescente do Departamento de Pediatria do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, à Av. Enéas de Carvalho Aguiar 647, Portaria 
2, Cerqueira César, São Paulo – SP.  

Nesse evento, com a presença e a palavra de BETTY MILAN, estarão expondo e debatendo, entre si e com o 
público, algumas questões através das quais tentaremos dar um passo a mais no enfrentamento desse desafio 
que dia a dia se faz presente no mundo, na política e na clínica psicanalítica. Psicanalistas, historiadores, 
artistas e representantes do grupo MULHERES PELA PAZ. DURANTE o evento, haverá intervenções musicais do 
alaudista, cantor e compositor SAMI BORDOKAN. Na abertura, teremos as palavras do CÔNSUL GERAL DO LÍBANO 

EM SÃO PAULO, Sr. RUDY EL AZZI. Presenças confirmadas entre os palestrantes: CAMILLA SCHAHIN, DENISE 

MILAN, DEBORAH NEVES, LILIAN STAROBINAS, MAURO MENDES DIAS, YKBAL YAMMOUT, RODOLPHO RUFFINO, 
TERESA LAMBERTE. 



REMEMORAR PARA EVITAR A REPETIÇÃO 
SÁBADO ESPECIAL DO CORPO FREUDIANO 
INICIATIVA:   
NÚCLEO SÃO PAULO DO CORPO FREUDIANO – ESCOLA DE PSICANÁLISE 
LOCAL E HORÁRIO:  
DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, das 14h00 às 20h00 
INSTITUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ANFITEATRO TÉRREO:  
▪ Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  
▪ Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 647, Portaria 2, Cerqueira César. São Paulo – SP.  
COORDENAÇÃO: RODOLPHO RUFFINO 
EQUIPE ORGANIZADORA: AMANDA RIZZO, GRAÇA DEL CORSO, GUSTAVO FLORÊNCIO, LUSIMAR 

PONTES, TERESA LAMBERTE  

PROGRAMA 

ABERTURA (das 14h00 às 14h15) 
▪ Pelo HC, Prof. Dr. Vicente Odone Filho, Professor Titular do Departamento de Pediatria da 

FM-USP.  
▪ Pela Seção São Paulo do Corpo Freudiano – Escola de Psicanálise, seu diretor, Prof. Dr. MARIO 

EDUARDO DA COSTA PEREIRA – psicanalista, psiquiatra e Professor do Departamento de 
Psiquiatria da FM-UNICAMP. 

Palavras do Cônsul Geral do Líbano em São Paulo (das 14h45 às 15h00)  
▪ Sr. RUDY EL AZZI 

PALAVRAS INICIAIS DA CONVIDADA ESPECIAL (das 15h00 às 15h30) 
▪ BETTY MILAN. 

GRUPO MULHERES PELA PAZ (das 15h30 às 16h00) 
▪ Pelas mulheres árabes cristãs:  

▪ CAMILLA ROCHA SCHAHIN (advogada, jornalista, empreendedora em comunicações). 
▪ Pelas mulheres árabes muçulmanas:  

▪ IKBAL KASSIR MOHAMAD SUHEIL YAMMOUT (empresária). 
▪ Pelas mulheres judias:  

▪ LILIAN STAROBINAS (historiadora).  

VALÉRIA ARBEX – Participação especial.  

INTERVALO (das 16h00 às 16h30) 

PSICANALISE, HISTÓRIA E ARTE (das 16h30 às 17h30):  
▪ MAURO MENDES DIAS (psicanalista, Instituto Vox).  
▪ DEBORAH NEVES (historiadora – Condephat).  
▪ DENISE MILAN (escultora e artista contemporânea, faz parte do Mulheres pela Paz).  

SAMI BORDOKAN – Primeira Intervenção Musical (das 17h30 às 17h50) 

MEMÓRIA E MEMORICIDIO (das 17h50 às 18h30): 
▪ M.TERESA M.R.LAMBERTE (psicanalista, Corpo Freudiano; psiquiatra do Icr/HCFMUSP)). 
▪ RODOLPHO RUFFINO (psicanalista, Corpo Freudiano). 

CONFERÊNCIA DA CONVIDADA ESPECIAL (das 18h30 às 19h30) 
▪ BETTY MILAN.  

SAMI BORDOKAN – Segunda Intervenção Musical (das 19h30 às 19h50) 

ENCERRAMENTO (das 19h50 às 19h55) 

• RODOLPHO RUFFINO, AMANDA RIZZO, GRAÇA DEL CORSO, GUSTAVO FLORÊNCIO, LUSIMAR PONTES, 
TERESA LAMBERTE.  

Após o encerramento, haverá jantar (sob adesão) no MAALLAK – CULINÁRIA ÁRABE. Rua Isabel 
de Castela 529, Vila Madalena, São Paulo – SP.  

INSCRIÇÕES: Enviar e-mail com nome à eventocfsp@gmail.com 
VALOR: Um quilo de alimento não perecível a ser doado aos refugiados 

VAGAS LIMITADAS 
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