Transexualidade
O corpo entre o sujeito e a ciência

Marco Antonio Coutinho Jorge
e Natália Pereira Travassos
No Brasil e em boa parte do mundo, subitamente trata-se a
transexualidade de modo corriqueiro, entre a glamourização
e a banalização, sem qualquer indagação ou pausa. É decerto
saudável e devido que se fale e pense com naturalidade sobre
o tema, porém a falta de questionamentos não deixa de surpreender, na medida em que o processo transexualizador implica com frequência em tratamentos médicos sérios e em sua
maioria irreversíveis.
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“Graças a um estudo profundo
e a uma análise pertinente, esse é um
grande livro. Tão surpreendente
pelo conteúdo quanto pela forma.
Ideias novas expostas com clareza
sobre um tema contemporâneo
dos mais candentes.”
BETTY MILAN, psicanalista e escritora

Esse livro faz pensar tudo isso sob o prisma da psicanálise.
Ressaltando os aspectos essenciais da sexualidade humana, os
psicanalistas Marco Antonio Coutinho Jorge e Natália Pereira
Travassos trazem uma breve história da transexualidade na
medicina, na psicanálise e na cultura. Propõem discussões
relevantes e pouco exploradas, como destransição e a relação
entre homofobia e transexualidade. Questionam a rapidez da
medicina ao atender às demandas de adequação corporal dos
transexuais, e sugerem prudência e refinamento nas avaliações
dos casos de transexualidade, sobretudo na infância. Para isso,
defendem que situemos a transexualidade nas encruzilhadas da
cultura e seus efeitos sobre a vivência da sexualidade.
Repudiando tanto a patologização da condição trans quanto a
simplificação leviana do que ela envolve, Transexualidade é uma
contribuição relevante para um debate atual e indispensável.
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