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1.RESUMO 

A presente pesquisa visa investigar a democracia indiana desde sua 

origem até a atualidade e sua relação e influencia sobre a situação desigual e 

discriminatória das mulheres indianas. Será também analisado os direitos das 

mulheres garantidos pela constituição indiana, e muitas vezes não comprido 

pela sociedade.  

      
2. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente a Índia se mantém como a maior democracia do mundo. 

Apesar de possuir uma estrutura e mecanismos que possibilitam a mantém 

esse regime político, a desigualdade social é um dos maiores obstáculos, que 

torna a definição de maior democracia apenas no sentido da dimensão 

populacional. Minorias, castas mais baixas e mulheres não tem voz nesse 

governo fundamentalmente patriarcal, discriminatório e machista. As leis e as 

políticas públicas muitas vezes não tem forças para extinguir as desigualdades 

existentes, pois a tradição e o hinduísmo ainda mantém forte essas práticas.  

 No entanto cada vez mais estes grupos oprimidos vêm se levantando 

contra toda a discriminação e desigualdade na sociedade indiana. Movimentos 

de minorias, de integrantes de castas mais baixas e de mulheres aparecem 

cada vez mais e cada vez mais fortes, reivindicando seus direitos e lutando 

contra toda a discriminação.  

 Dentre todos, o momento de reivindicação indiano que mais chama a 

atenção do mundo é o movimento feminista. Marcada por um histórico de 

discriminação, hoje a Índia é considerada um dos lugares do mundo com maior 

índice de violência contra a mulher. As mulheres indianas foram oprimidas sob 

um sistema de hierarquias estruturais e injustas, em que foi preciso negociar 



sua própria sobrevivência através de uma variedade de opressivas estruturas 

patriarcais da família e da sociedade. 

 Além da desigualdade de gênero em que as mulheres possuem 

menores oportunidades e participação no mercado de trabalho e salários 

inferiores aos dos homens, as mulheres indianas hoje em dia são afetadas pela 

violência, estupro, abortos seletivos por pressão da família, infanticídio de 

meninas e o preconceito. 

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo principal dessa pesquisa é identificar como as causas que 

dificultam, atrasam e limitam o exercício e proteção dos direitos das mulheres 

na Índia considerando tratar-se de um país democrático e que por conta disso, 

deveria ter mecanismos que garantissem os direitos de todos os 

cidadãos.Levando em conta esta discrepância existente na democracia e a 

realidade indiana, este projeto tem por foco principal investigar a democracia 

indiana tanto no que concerne à sua construção quanto à sua atual estrutura, 

buscando desvendar como apesar do direito formal, por meio de uma estrutura 

legal, os direitos das mulheres não são respeitados e garantidos. Como 

objetivo secundário, o projeto visa analisar a situação da mulher nessa 

sociedade e os mecanismos acionados por elas para o enfrentamento à 

violência e discriminação. 

  

4. METODOLOGIA 
 
5. DESENVOLVIMENTO 

A presente pesquisa se pautará por uma estrutura dividida em três 

partes.Na primeira parte traçaremos um panorama histórico da construção da 

democracia na Índia, como evoluiu ao longo do tempo, como está constituída e 

como se dá seu funcionamento. Será feito um exame da democracia como um 

regime global e como chegou na India e de que modo se estabeleceu. 

Já na segunda parte será abordado o exame da realidade da mulher na 

Índia. Veremos como elas são vistas e quais papéis que desempenham na 



sociedade, profissão, política e na família indiana. Trataremos também dos 

problemas sociais que as afligem como a discriminação, desigualdade, 

violência. Para isto analisaremos as variáveis que levam a esta realidade como 

também abordaremos a questão dos seus direitos destacando os progressos 

atingidos e o que ainda falta uma mudança. 

Na terceira e ultima parte analisamos a organização e mobilização da 

sociedade civil em relação à situação das mulheres na Índia. Introduziremos os 

movimentos feministas indianos como também organizações, leis e instituições 

que lutam para reverter o quadro de discriminação e violência existente hoje na 

sociedade indiana. Faremos também uma contraposição desta realidade das 

indianas com exemplos de mulheres, organizações e regiões cujas mulheres 

estão cada dia mais ganhando direitos e atingindo seus objetivos. Será 

também analisado o impacto da globalização e da modernização nesta 

conjuntura, apontando as mudanças e melhorias que estes fatores estão 

trazendo às mulheres na Índia. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Apesar de toda a realidade enfrentada pelas mulheres indianas, surgem 

cada vez mais movimentos feministas pautados nos princípios democráticos de 

igualdade que buscam não só acabar com a desigualdade e discriminação de 

gêneros como também extinguir a violência no país. Organizações 

Internacionais e Ongs do mundo todo também participam deste processo de 

reivindicação devido aos recentes casos de violência e abusos às mulheres 

que repercutiram no mundo todo recentemente.Com estes movimentos as 

indianas estão adquirindo cada vez mais consciência e desejo por uma voz e 

mudança na considerada “maior democracia do mundo”. 
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