
 

HONDURAS: A CGE pede justiça para os quatro líderes estudantis 

assassinados por protestar contra horas de aulas tardias e falta de 

recursos  

Quatro estudantes - a mais nova de 13 anos - foram brutalmente assassinados em Comayaguela, 

nas Honduras, entre 24 e 25 de março de 2015. Todos tinham participado em protestos contra a 

falta de recursos e material pedagógico nas escolas, assim como contra a proposta de 

prolongamento de horas em sala de aula - o que significaria que as crianças sairiam da escola às 

19h, uma hora perigosa no país com a mais alta taxa de homicídios do mundo. 

A 24 de março foram assassinados dois rapazes e uma rapariga mal saíram do recinto escolar, 

em Comayaguela. Na manhã seguinte, o corpo de Soad Nicolle Ham Bustillo, de 13 anos, foi 

encontrado envolto num lençol, com sinais claros de tortura. Soad tinha sido filmada por um 

canal de notícias durante os protestos no início do mês, exigindo saber porque é que o 

presidente tinha enviado a polícia em vez de fazer obras de infraestrutura na escola. 

Honduras é um dos países mais pobres da América Latina, e é bem conhecido por ter a taxa de 

homicídios mais alta do mundo. Comayaguela é a cidade irmã de Tegucigalpa; em conjunto 

formam a capital das Honduras, apesar de em Comayaguela haver bairros de famílias de baixo 

rendimento e haver menos desenvolvimento do que na sua cidade-irmã. Mais de metade da 

população das Honduras vive na pobreza. Sem uma educação de qualidade vai continuar a ser 

uma luta para os hondurenhos conseguirem quebrar o ciclo da pobreza. Quase 10% das crianças 

em idade do ensino primário não frequentam a escola, e esta percentagem sobe 

acentuadamente para 23,5% nas crianças em idade do ensino inferior secundário (UIS).  

Protestos estudantis têm ocorrido ao longo dos últimos meses. Manifestações anteriores 

ocorreram na Universidade Nacional Autónoma das Honduras. Os relatos sobre a brutalidade 

como estas manifestações foram reprimidas incluem agressões policiais, o uso de bombas de 

gás lacrimogéneo e até mesmo ameaças de morte. Outros relatórios de organizações de direitos 

humanos nas Honduras declararam que dois outros estudantes foram abatidos em 

Comayaguela várias semanas antes destes últimos horríveis assassinatos. A repressão e 

assassínio de estudantes faz lembrar o desaparecimento forçado de 43 estudantes em Iguala, no 

México, em setembro de 2014, e pode indicar uma tendência preocupante na repressão de 

protestos sociais na América Latina. 

Qualquer Estado que permite que uma criança de apenas 13 ano seja alvo de tortura e 

assassínio por exprimir uma opinião política deve ser absolutamente condenado. A Campanha 

https://www.youtube.com/watch?v=f9bIsWXurFA
https://www.youtube.com/watch?v=f9bIsWXurFA


Global pela Educação está solidária com a coligação parceira, Foro Dacar Honduras, com os 

estudantes, professores e povo das Honduras, e apela a que se faça justiça para com as famílias 

dos estudantes assassinados. O povo das Honduras tem o direito de protestar contra as 

prejudiciais reformas propostas e as crianças das Honduras têm direito a um sistema de ensino 

público de qualidade que não ponha as suas vidas em risco. 

Para obter mais informações sobre a situação nas Honduras consulte o relatório Telesur aqui. 

  

http://www.forodakarhonduras.org/
http://www.telesurtv.net/english/news/Assassination-of-4-Student-Leaders-in-Honduras-Prompts-Protests-20150327-0001.html

