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„TRAVESTI“ TApATYbĖ: LYTIšKUMO, 
SEKSUALUMO DAUGIApRASMIšKUMAS 

IR KūNO TRANSfORMAcIjOS
“Travesti” Identity: polysemy of Gender 

and Sexuality, body Transformations

SUMMARY

This article surveys and analyses the travesti identity – a unique and polysemic phenomenon of Latin 
America. Although the travesti emphasize that they are homosexuals, many consider them to be transgen-
der. Nevertheless, due to the polysemy characteristic to travesti we cannot categorize them autonomously. 
The polysemy of travesti identities is formed by deconstructive practises, as these subjects represent their 
identity without fully destroying masculinity and without fully embracing femininity. In order to embody 
the imaginary of a perfect woman and to obtain a more feminine body shape the travesti actively transform 
their bodies using practises usually performed by women but they maintain their male genitals to please 
themselves and to please others. penises enable the travesti to be either active or passive as they please. 
The travesti try to destroy binary categories and represent the fact that gender and sexuality is a fluid social 
construct. In an identity discourse, the travesti are neither transsexuals, nor drag queens. They are liminal 
figures that disrupt dichotomies and shape a new understanding of femininity and masculinity. These 
subjects activate a homoerotic view and they only want to resemble women but not to become them. 
Males are of high importance to travesti, as they signify and are overwhelmed by desire and power.

SANTRAUKA 

Straipsnyje apžvelgiamas ir analizuojamas unikalus ir daugiaprasmis Lotynų Amerikos reiškinys – travesti 
tapatybės. Nors patys travesti akcentuoja, kad jie yra homoseksualai, o dauguma intelektualinio diskurso 
atstovų priskiria šiuos subjektus transgender kategorijai, tačiau svarbu akcentuoti, jog travesti tapatybėms 
būdingas daugialypumas neleidžia griežtai jų kategorizuoti. pažymėtina, jog travesti tapatybių daugiapras-
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miškumas formuojasi įveiksminant dekonstruktyvistines praktikas, nes šie subjektai, reprezentuodami savo 
identitetą, visiškai nesunaikina vyriškumo ir galutinai neįsteigia moteriškumo. Siekdami įkūnyti įsivaizduo-
jamos tobulos moters vaizdinį, įgyti kuo moteriškesnes kūno formas, jie aktyviai transformuoja savo kūnus, 
įveiksmina su moteriškumu siejamas performatyvias praktikas, tačiau neatsisako vyriškų genitalijų kaip pa-
tenkinimo ir pasitenkinimo šaltinio. Travesti ardo binarines kategorijas, reprezentuoja, jog lytiškumas, sek-
sualumas yra fluidiškos praktikos, socialinis konstruktas. Travesti, kurių negalima priskirti nei transseksualu-
mo, nei drag queens tapatybiniam diskursui, yra liminalios figūros, ardančios dichotomijas ir skatinančios 
naują suvokimą, kas yra moteriškumas ar vyriškumas. šie subjektai pabrėžia, jog jie nesiekia tapti moterimis, 
bet siekia būti tarsi moterimis. Tad tapsmo travesti procese itin reikšminga figūra yra vyras, kuriam travesti 
tampa geismo signifikantu, o šie subjektai leidžiasi užvaldomi geismo ir galios mechanizmo. 

ĮVADAS

Europoje ir JAV seksualinių subkul-
tūrų įvairovė ir lyčių lygybės politika vis 
dar aptariama diskriminacijos ar subor-
dinacijos kontekste, tačiau postūmis ly-
gių galimybių, saviraiškos ir visapusiš-
kos tapatybių reprezentacijos laisvės link 
itin ryškus. Nors homoseksualumas, 
transseksualumas ar transvestizmas nė-
ra neįprastas reiškinys ir Lotynų Ameri-
kos kontekste, tačiau šio žemyno šalyse 
galima išskirti dar vieną seksualinę sub-
kultūrą, kurios teisės ir raiška suspen-
duojamos dėl šių tapatybių reprezentuo-
jamo paradoksalumo. Taigi travesti1, 
unikalus Lotynų Amerikos tapatybinis 
fenomenas, kurio sklaida labiausiai sie-
jama su Brazilija, tampa iššūkiu visame 
lytiškumo ir seksualumo diskurse. Pir-
miausia galima pažymėti, jog travesti 
save priskiria homoseksualių vyrų kate-
gorijai, tad jiems būdingas ir homoero-
tinis troškimas. Tačiau nors travesti ir 
atsisako pakeisti lytį, jie itin aktyviai 
įveiksmina su moteriškumu siejamas ko-
notacijas. Akcentuotina, jog travesti įdie-
gia naują dimensiją į seksualines Lotynų 
Amerikos teritorijas šitaip išplėsdami 
homoseksualumo, moteriškumo, vyriš-
kumo suvokimą bei formuodami naują 
galios, teritorijos, mobilumo, seksualu-

mo, geismo, seksualinio darbo, tapatybės 
ir jos reprezentacijos lauką. Travesti bū-
dingos tranzitinės tapatybės, kai siekia-
ma eliminuoti vyriškumą ir įsteigti mo-
teriškumą visiškai nepanaikinant vyriško 
statuso, taigi galimybės užimti aktyvią 
poziciją seksualinių santykių metu. Šie 
subjektai, būdami liminalioje pozicijoje, 
taip pat kvestionuoja suvokimą, kas yra 
vyriškumas ir moteriškumas, aktyvumas 
bei pasyvumas. Kadangi travesti daž-
niausiai atlieka aktyvų vaidmenį seksu-
alinių santykių metu su klientais, jie taip 
pat radikalizuoja vyriškumo suvokimą, 
teigdami, kad Brazilijoje vis labiau nyks-
ta vyriškumo kategorija, kadangi dau-
guma klientų nori būti pasyviais seksu-
alinio akto dalyviais, o tai neatitinka 
konvencionalaus macho vyro statuso2.

Pažymėtina, jog 2000 m. įvyksta lūžis 
Brazilijos seksualinių geografijų politi-
koje, teoriniame lauke, tad vis daugiau 
dėmesio skiriama neišviešintų seksuali-
nių tapatybių problematikai, plečiamas 
teorinis diskursyvus laukas aptariant 
disidentines seksualines grupes kaip tra-
vesti3. Tyrinėjimų šioje srityje nėra daug. 
Atmetant pačios travesti tapatybės uni-
kalumą ir išskirtinumą seksualumo, ly-
tiškumo diskurse, dažniausiai travesti 
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tiriami seksualiai perduodamų ligų ar 
ŽIV viruso platinimo, AIDS sergamumo, 
socialinės atskirties, smurto, prostitucijos 
kontekstuose. Dauguma tyrimų atsklei-
džia, jog ŽIV atvejai tarp travesti dvide-
šimt kartų dažnesni nei ŽIV paplitimas 
bendroje Brazilijos populiacijoje, o smur-
tas prieš travesti, panieka toleruojami 
teigiant, jog tai naudinga visuomenės 
gerovei4. Pažymėtina, jog travesti tampa 
itin pažeidžiama grupe Brazilijos seksu-
alinių mažumų kontekste. Dažniausiai jų 
pažeidžiamumas siejamas su išorine fe-
minizuota reprezentacija, moters vaidme-
nų imitacija. Patiriama stigma, represijos, 
diskriminacija, smurtas ne tik heteronor-
matyvioje aplinkoje (policijos nuovadose, 
viešoje erdvėje), bet ir iš homoseksualų 
bendruomenės ar klientų, o jų kūno 
transformacijos, kitoniška išvaizda daro 
juos dar pažeidžiamesnius5. Tapsmas tra-
vesti taip pat nėra staigus momentas, tai 
kelias, kuriame išryškėja keletas pakopų, 
dėsningai vedančių prie pasirinkimo tap-
ti travesti. Dauguma travesti yra kilę iš 
skurdaus socialinio sluoksnio, patyrę 
seksualinę prievartą ar anksti pradėję 
seksualinius santykius su vyresniais už 
save vyrais. Smurtas dėl kitoniškumo 
mokyklose, šeimose bei geresnio gyveni-
mo siekis skatina emigruoti į didesnius 
miestus, kuriuose galiausiai išsiskleidžia 
tikroji jų tapatybė. Travesti seksualumas 
ir lytiškumas taip pat neatsiejamas ir nuo 
santykio su socialine klase, rase, etnišku-
mu6. Priklausymas žemesniam sociali-
niam sluoksniui, išskirtinumas dėl išori-
nės reprezentacijos travesti skatina ieško-
ti darbo sekso rinkoje ir susieti savo gy-
venimą su prostitucija. Neabejotina, kad 
darbas sekso paslaugų sektoriuje for-
muoja travesti tapatybę, tačiau prostitu-

cija šiems subjektams nėra tik pajamų 
šaltinis, siejamas su geresnio gyvenimo 
viltimis, bet tai ir galimybė atskleisti qu-
eer tapatybę, kuri taip pat gali būti gei-
džiama ir patvirtinama. 

Aptariant tyrimo lauką, kuriame re-
prezentuojamos ir analizuojamos traves-
ti tapatybės, galima teigti, jog tokių stu-
dijų nėra daug. Kaip viena reikšmingiau-
sių studijų pateikiama švedų sociologo 
D. Kulicko knyga Travesti: Lytis ir kultū-
ra tarp translyčių Brazilijos prostitučių 
(1999 m.), kurioje siekiama atskleisti 
travesti tapatybės unikalumą ne tik kūno 
transformacijų, prostitucijos, smurto 
kontekste, bet įsigilinti į pačią travesti 
tapatybės esmę, kas juos skatina tapti 
travesti, kaip jie patys supranta savo ta-
patybes, gyvenimus, kaip formuoja teri-
torijas, kuriose gyvena ir dirba. Travesti 
tapatybės daugialypumui dėmesio ski-
riama ir M. R. V. Garcia tekste „Tapatybė 
kaip kolizija: tapatybės aspektai tarp ma-
žas pajamas gaunančių Brazilijos travesti“ 
(2009 m.). Šiame straipsnyje gilinamasi į 
skirtingus socialinius vaidmenis, su ku-
riais asimiliuojasi travesti kurdami dau-
giaprasmišką, nehomogenišką tapatybinį 
derinį imituodami tiek su moteriškumu, 
tiek su vyriškumu siejamus vaidmenis, 
kaip antai, paklusni ar geidulinga mote-
ris, prostitutė, nusikaltėlis, išdykėlis ar 
queer (homoseksualus) identitetas. Taip 
pat pažymėtinos etnografinės Brazilijos 
sociologų Helio R. S. Silva (1996 m) bei 
Neuza Maria de Oliveira (1994 m.) stu-
dijos ispanų kalba, kuriose siekiama 
nuodugniau pažvelgti į travesti tapatybes 
atmetant itin neigiamas konotacijas, ku-
rios populiarios reprezentuojant travesti 
vietinėje žiniasklaidoje. Tačiau šių auto-
rių studijose daugiausia dėmesio skiria-
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ma tokiems aspektams kaip prostitucija, 
savęs žalojimas smurto situacijose, kūno 
transformacijos kartu palaikant suvoki-
mą, jog travesti – tai egzotinės tapatybės, 
kurių arba bijomasi, arba gailimasi7. Jose 
Maria Silva 2013 m. studijoje taip pat pri-
stato travesti reiškinį. Autorė, pasitelkda-
ma M. Foucault draudimo ir galios as-
pektą, travesti tapatybes analizuoja drau-
džiamos erdvės perspektyvose nurody-
dama, jog miestų erdvės yra heteronor-
matyvios, tad iš jų išstumiamos tokios 
disidentinės grupės kaip travesti. Marios 
Jose Ornat travesti tapatybes analizuoja 
prostitucijos kontekste, o prostitucija su-
vokiama kaip veiksmų tinklas, konstruo-
jantis paradoksalias ir netolydžias terito-
rijas. O M. R. Benedetti bei C. O. Floren-
tino straipsniai išryškina travesti tapaty-
bėms būdingą moteriškumo ir vyrišku-
mo jungtį8. 

Kadangi travesti, kaip dar viena sek-
sualinė ir lytinė kategorija, visiškai neži-
noma Lietuvos filosofiniame, socialinia-
me mokslo diskurse, šiuo straipsniu, 
kurį būtų galima priskirti socialinės fi-
losofijos diskursyviniam laukui, siekia-
ma pristatyti travesti tapatybes kaip uni-
kalų ir reikšmingą seksualinį, lytinį vie-

netą. Siekiama parodyti, jog šiems tipa-
žams būdingas fluidiškumas, procesua-
lumas ir nestabilumas leidžia įveiksmin-
ti dekonstruktyvistinį gestą neigiant 
vyriškumą ir steigiant moteriškumą, bet 
visiškai neišpildant šių dviejų kategorijų. 
Taikant aprašomąjį, analitinį ir interpre-
tacinį metodus siekiama išanalizuoti tra-
vesti tapatybes, parodyti, jog steigiant 
savo tapatumą, itin reikšmingą vaidme-
nį atlieka kūno transformacijos. Paaiški-
nama, kaip patys travesti suvokia savo 
lytiškumą, seksualumą. Norima atskleis-
ti travesti tapatybės tapsmo etapus, šių 
subjektų pažeidžiamumą bei kaip traves-
ti unikalumas interpretuojamas iš skir-
tingų mokslininkų perspektyvų. Straips-
niu taip pat siekiama parodyti, jog tra-
vesti tapatybė negali būti įspraudžiama 
į griežtus kategorinius rėmus (homosek-
sualas, trečioji ar ketvirtoji lytis, trans-
gender9, neįveiksminta tapatybė, dvipras-
miškas vyriškumo ir moteriškumo deri-
nys) dėl jai būdingo procesualumo ir 
nebaigtinumo. O bet koks konkretus 
apibrėžimas, taikomas šioms tapaty-
bėms, rizikuoja būti paneigtas liminalu-
mo ir daugiaprasmiškumo, kurie yra 
esminiai travesti tapatybės faktoriai. 

 
TRAVESTI TApATYbĖS DISKURSYVINIS LAUKAS

Prieštaringumas, konfrontacija, ambi-
valentiškumas, dviprasmiškumas, para-
doksas – tai žodžiai, kurie skamba apibū-
dinant specifinį, itin įdomų, unikalų ir 
kontroversišką Brazilijos miestų reiški-
nį – travesti: vietines prostitutes, artimas 
homoseksualiai kategorijai. Jie, siekdami 
vis labiau priartėti prie Brazilijoje ikoniš-
ko moters grožio idealo, radikaliai modi-
fikuoja savo kūnus, tačiau griežtai atsisa-

ko tapti ir būti moterimis kartu privilegi-
juodami savo vyriškas genitalijas, kurios 
tampa svarbiu seksualinio malonumo, 
pasitenkinimo ir patenkinimo šaltiniu. 
Travesti, kurie pozicionuoja save homo-
seksualaus vyriškumo lauke, praplečia 
ne tik suvokimą apie lytiškumą, seksua-
lumą, bet taip pat keičia bei papildo ga-
lios dinamiką Brazilijos seksualinių ma-
žumų bendruomenėse10. Nors dažniau-
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siai travesti priskiriami transgender dis-
kursui, tačiau kategorizuoti šiuos asme-
nis vis dėlto sudėtinga. Paneigdami inte-
lektualinį diskursą, travesti atsisako save 
priskirti transgender kategorijai11. Jų tapa-
tybės visada veikia liminalumo ribose, 
procesualus, nebaigtinis performatyvu-
mas, atliekamas kasdienėse praktikose, 
kuria aliuzijas į dekonstruktyvistinį gestą, 
kadangi travesti, kurie priskiriami queer 
pasauliui, ardo visas hegemonines kate-
gorijas, bet taip pat ir nepaklūsta kontra-
hegemoninės bendruomenės reikalavi-
mams. Pažymėtina, jog travesti patiria 
itin ryškią marginalizaciją ir subordina-
ciją seksualinių mažumų bendruomenė-
se. Kadangi jie neatitinka geidžiamo 
maskulinistinio homoseksualo įvaizdžio, 
iškreipia pačią homoseksualumo katego-
riją, jie eliminuojami iš homoseksualų 
subkultūros12. Dėl šios stigmos travesti 
formuoja savas subkultūras, kuriose taip 
pat neišvengiama diskriminacijos, anta-
gonizmų ar net smurto viena kitos atžvil-
giu. Tokie faktoriai kaip amžius, geresnė 
finansinė padėtis, odos spalva tampa itin 
reikšmingais formuojant moteriškumo 
reprezentaciją bei pozicionuojant savo 
tapatumą travesti subkultūroje. Travesti, 
kuris įgyja ryškesnį feminizuotą vaizdinį, 
yra labiau vertinamas, gauna didesnes 
pajamas iš prostitucijos, turi daugiau kli-
entų ir susilaukia didesnio pavydo iš tų 
travesti, kurie priskiriami dragons (bjau-
riųjų) kategorijai, kadangi jų išorinė re-
prezentacija mažiau moteriška, jie yra 
vyresni, mažiau patrauklūs, t. y. neatitin-
ka įtvirtinto hegemoninio grožio standar-
to.13 Tačiau neišvengiama ir paradoksų: 
nors sekso rinkoje labiau vertinami tie 
travesti, kurie moteriškesni, tačiau traves-
ti, turintys tamsesnę odos spalvą, tampa 

didesnio seksualinio pajėgumo simboliu, 
nors tamsi oda ir nėra itin vertinamas 
kriterijus įkūnijant moteriškumą. Tad ste-
reotipizacija, formuojanti vyriškumo, 
moteriškumo diskursyvinį lauką, daro 
įtaką travesti įsivaizduojamo moters idea
lo siekiniui, kuris atspindi jau įsteigtas 
normas, nurodančias, kokie veiksmai, 
išorės detalės siejamos su moteriškumu. 
Taip travesti ne tik praplečia moterišku-
mo / vyriškumo dichotomijas, kadangi 
žaidžia šiais abiem aspektais viename 
kūne, tačiau kartu ir gilina įsteigtus ste-
reotipus. O tarpusavio konfrontacija ro-
do seksualinių mažumų bendruomenės 
susiskaidymą, subkultūros steigimas 
subkultūroje žymi, jog šios bendruome-
nės nevienalytės, o performatyvios prak-
tikos produkuoja tarpusavyje konfron-
tuojančias daugialypes tapatybes. Taigi 
homoseksualiame kontekste travesti daž-
nai žymi gėjų stigmą, o iš transseksua-
laus diskurso jie taip pat eliminuojami, 
kadangi neigia visiško susitapatinimo su 
moteriškąja lytimi galimybes. Vis dėlto 
šis nesuprantamas chaosas ir sumaištis, 
siejami su travesti tapatybe, iškyla moks-
lininkams, tyrinėtojams, bandantiems 
tirti travesti tapatybinį paradoksą, tačiau 
patys travesti savo tapatybėse, gyveni-
muose, santykiuose su pasauliu ir savimi 
neįžvelgia jokio paradokso. Jie tiki, kad 
travesti – tai natūralus, reflektuotas socia
linės aplinkos konstruktas. Galima pažy-
mėti, kad jie vienas kitą vadina moteriš-
kais vardais, kreipiasi moteriškosios gi-
minės įvardžiais, itin aiškiai įvardija save 
kaip homoseksualius vyrus, kurių homo-
seksualus žvilgsnis (R. Wallace termino 
prasme) nukreipiamas į kitus vyrus. Tai-
gi geisminės praktikos siejamos su inty-
mumu tarp vyrų, kurie travesti leidžia 
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jaustis tarsi moterimi. Travesti itin gerai 
supranta kultūriškai įsigalėjusį hetero-
seksualų troškimą, tad, siekdami atrody-
ti moteriškai, įkūnyti moteriško grožio 
idealus, jie trokšta būti patrauklūs vy-
rams.14 Tačiau čia gimsta vienas iš dau-
gelio paradoksų: jie, įkūnydami moteris, 
turėtų orientuotis į heteroseksualius vy-
rus, kurie geidžia moterų, tačiau daž-
niausiai seksualinės interakcijos sieja-
mos su homoseksualiais vyrais. Tad to-
kiame kontekste kyla klausimas ne tik 
apie travesti, bet ir apie tuos vyrus, kurie 
jaučia aistrą travesti. Kaip jie suvokia sa-
ve: ar jie homoseksualai, ar heteroseksua
lai, biseksualai...? 

Travesti, skatinami homoseksualaus 
troškimo (nes jie geidžia vyrų), modifi-
kuoja savo kūnus, šitaip bandydami pri-
artėti prie moteriško idealo. Čia galima 
paminėti tokias aktyvias ir tarp travesti 
paplitusias modifikacijas kaip hormonų 
vartojimas siekiant sustiprinti moteriš-
kuosius bruožus (krūtys, apvalumai, 
plaukuotumo sumažinimas), pramoninio 
silikono injekcijos formuojant moteriškus 
klubus, šlaunis, krūtis, ir, svarbiausia, 
masyvius sėdmenis, kurios reprezentuo-
ja moters seksualumą Brazilijoje. Žinoma, 
įveiksminami ir mažiau radikalūs būdai 
siekiant atrodyti kuo moteriškiau. Tai ir 
ryškus makiažas, manikiūras, pedikiūras, 
plaukų šalinimas veido, pažastų, kojų sri-
tyse, moteriškos šukuosenos, dažniausiai 
ilgi plaukai (natūralūs labiau vertinami 
nei nailoninės pridėtinės plaukų juostos 
ar perukai). Jie dėvi moteriškus, itin pro-
vokuojamus, kūną apnuoginančius dra-
bužius (mini sijonas, mini viršutinė dalis, 
aukštakulniai), be abejo, moteriškumo 
reprezentacija siejama ir su vizualaus vy-
riškojo lyties organo maskavimu. Šioje 
laikinumo ir grožio karalystėje svarbus ir 

jaunystės aspektas, tad travesti siekia iš-
naudoti visas įmanomas galimybes savo 
grožio zenito (17–26 m.) amžiuje. 

Nors žodis travesti kilęs iš veiksma-
žodžio persirenginėti (cross – dress), ta-
čiau šie individai nutolsta nuo drag que-
ens ar transvestitų, o juo labiau nuo 
transseksualų tapatybių. Travesti, kitaip 
nei drag queens, ne linksmina publiką ar 
tik retkarčiais reprezentuoja moteris dėl 
aistros, bet visą laiką egzistuoja kaip mo-
terys, taip pat jie itin kritiškai vertina 
lyties keitimo operacijas ir joms radika-
liai prieštarauja. Travesti taip pat nerei-
kėtų tapatinti ir su dar viena kategorija – 
transformista, vyrais, kurie yra teatro 
profesionalai, atliekantys šou programas 
homoseksualų baruose ar įveiksminan-
tys moters personažą karnavalinėje tra-
dicijoje, kurioje moters įkūnijimas yra 
priimtinas veiksmas eliminuojant neigia-
mas konotacijas15. Moters reprezentacija 
travesti pasaulėjautoje yra ne trumpalai-
kė kaukė, o nuolatinė praktika, kai mo-
teriškumas kuriamas nepertraukiamai. 
Moteriškumo reprezentacija siejama ne 
tik su išorinėmis detalėmis kaip apranga, 
makiažas, bet ir visa socialinių praktikų 
raiška. Pažymėtina, jog nors travesti 
įveiksmina moteriškumo praktikas, da-
linasi ta pačia lytimi su moterimis (sko-
niu, suvokimu, elgesiu, jausmais, troški-
mais)16, jie neidentifikuoja savęs su mo-
ters lytimi. Teiginys „būti moterimi“ 
eliminuojamas iš travesti pasaulėjautos, 
vietoj jo atsiranda konstrukcija būti „kaip 
moteris“17. Galima teigti, kad šis kons-
truktas tampa filosofine dimensija, fik-
suojančia travesti pasaulėjautą, moteriš-
kumo refleksiją ir buvimo „kaip moteris“ 
būdus. Atrodo, kad travesti kalbose ne-
egzistuoja realios formos būti, jausti. Vie-
toj jų gimsta tokie reikšminiai posakiai 
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kaip būti, lyg būtum, tarsi būtum, jaustis 
kaip. Taigi galima teigti, kad šie asmenys 
visapusiškai ir itin realistiškai, materialiai 
įkūnija liminalią būseną, tarpinį pasaulį, 
kuriame egzistavimo racionalumas para-
doksaliai gimsta konfrontacijų, antago-
nizmų lauke. Travesti tapatybės daugia-
lypumas įrodo, kad lytis (gender, sex) 
nėra nekintama, stabili, natūrali ontolo-

ginė sąvoka, tai net ne sąvoka, o reflek-
syvios praktikos, kurios savaip atspindi 
socialines formas, struktūras, kurios jas 
ir suformavo18. Galima teigti, kad traves-
ti užima liminalias, tarpines pozicijas 
tarp transseksualumo, transvestitizmo, o 
žaismė tarp vyriškumo ir moteriškumo 
kiekvienoje travesti tapatybėje išreiškiama 
skirtingu lygmeniu19. 

1 Šiame tekste terminui travesti dažniausiai taiko-
ma vyriškoji giminė, kaip tai būdinga vietiniame 
Brazilijos kontekste ir tarp pačių travesti, kada 
jie vartoja vyrišką giminę universalizuodami, 
bet ne indivizualizuodami konkrečius travesti 
individus (tada vartojama moteriškoji giminė). 
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