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A transexualidade é definida por ser uma expressão identitária na qual o indivíduo tem
sua identidade de gênero incompatível com seu sexo biológico. No caso da transexualidade
feminina, o indivíduo nasce biologicamente homem, mas se identifica com o sexo feminino e
todas as atribuições que lhe vem conjuntamente a condição feminina, como o modo de agir, a
roupa que se deve usar, além do que se deve fazer enquanto sua condição de ser mulher. A
população trans no Brasil tem sofrido amplamente violência e tem sido vítima de inúmeros
assassinatos. Nessa perspectiva, podemos considerar que o feminicídio, prática compreendida
pelo assassinato de uma pessoa em razão de sua condição de ser do sexo feminino, também é
acometido a população de transexuais. O feminicídio também pode ser considerado como ato
de menosprezar ou discriminar uma pessoa por sua condição enquanto mulher, sendo que o
ato pode ser praticado com requintes de crueldade em detrimento de algo que caracterize a
condição do sexo feminino. Assim, podemos compreender que o Feminicídio Transexual é o
ato de assassinar mulheres transexuais especialmente por sua condição enquanto mulher,
porém com o agravante da identidade de gênero não compatível com o sexo biológico. Como
a Lei do Feminicídio é recente, e entrou em vigor apenas em meados de 2015, não há registros
de ampla assistência para a população de mulheres denominadas cisgêneros, quem dirá para
as mulheres transexuais. Nesse sentido, a presente pesquisa tem o objetivo de explanar as
relações da sociedade com a população transexual feminina através de um estudo
bibliográfico acerca do que se tem publicado nessa temática. Além disso, a pesquisa pretende
analisar como os discursos e práticas transfóbicas culminam na violência e nos altos índices
de feminicídio transexual registrado no país. Para isso, será feito um levantamento das
publicações acerca da transexualidade feminina. Com isso, a presente pesquisa visa contribuir
com as discussões contemporâneas a respeito desse tema e denunciar o preconceito e a
violência que essa população sofre diariamente. Além disso, a transexualidade é um campo
muito amplo e muito pouco estudado, e por essa razão essa pesquisa vem para contribuir e
acrescentar com o que já fora publicado.

