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Objetivo: Identificar as relações entre as Maras e as pessoas LGBT de El Salvador

El Salvador

Pesquisa exploratória 

Revisão bibliográfica e entrevista informantes chaves 



Mara / Maras
• Mara: galera, turma.
• Maras: quadrilha, facção.

• Mara Salvatrucha (MS-13/MS-503)
• Barrio XVIII (Sureños/Revolucionarios)

1975: nasce a 
MS

1980: Stoners

1990: 
Deportações

1994: Maras 
estudantis

1995: 
Proliferação

nas periferias



Caraterísticas das Maras

• Grupo social urbano marginal.
• A maioria são homens.
• Crianças, adolescentes e jovens.
• Controle de um território.
• Linguagem, estética e símbolos 

próprios.
• Estrutura hierárquica.
• Normas próprias: não gays.
• Processos de “iniciação”.
• Exercício extremo da violência.



Maras e políticas públicas
Período Política pública Objetivo Resposta das maras

1994-1999 “Pena de morte” (Não
aplicada)

Eliminar os maus elementos sociais, antes que estes 
contaminem outros.

Consolidação em 
territórios urbanos.

2000-2004 Plan Mano Dura Reduzir índices de criminalidades com persecução aberta e 
erradicação das facções. 

Eliminação de tatuagens.
Territórios não urbanos.

2005-2009 Plan Súper Mano 
Dura/Mano Extendida

Reforçar os objetivos do Plan Mano Dura.
Processo de reabilitação e reinserção social.

Processos de organização 
política.

2010-2014 Trégua entre facções
(Colateral ao Executivo)

Trégua entre as dois principais Maras, redução de homicídios. Dialogo entre as Maras.

2015- Estado de exceção Guerra aberta contra as maras. Atores políticos.



Maras e machismo violento 
• De moleque para adulto.
• “Bravura” – Violência: agressividade corporal. 
• Valoração de atividade genital: heterossexualidade.
• Machismo: Construção de identidade social e sexual.
• Proibição de práticas homoeróticas.



Maras e Diversidade Sexual

• Desejos amordaçados: Diversidade sexual no interior das Maras 



Maras e Diversidade Sexual

• Sexualidade violenta: Maras e diversidade sexual em presídios 



Maras e Diversidade Sexual
• A morte de uma pessoa como ritual de iniciação para ser aceito em uma Mara
• A impunidade que impera sobre os crimes contra as pessoas LGBT
• O rechaço social às pessoas gays e trans
• Persecução, Tortura, Assassinatos
• Mobilidade forçada



- Maras: Rito de masculinidade?
- Masculinidade-violência
- Sexualidade, fissuras y Maras
- Políticas da amizade masculina
- Pessoas LGBT em perigo constante

Reflexões



¡Gracias/Obrigado!

amaral.palevi@gmail.com
la@fundacionigualitos.com

mailto:amaral.palevi@gmail.com
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