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O       Ocidente         vai        participar?

Depois de décadas de decepção, atual-
mente a índia está prestes a se tornar uma
grande potência. O mundo começou a se
dar conta de sua ascensão quando Nova
Délhi assinou um pacto nuclear com o
presidente George W. Bush, em julho de
2005; porém, este marco é apenas uma das
dimensões da drástica transformação por
que passou a política externa indiana des-
de o final da Guerra Fria. Depois de mais
de meio século de falsos começos e de po-
tencial não realizado, atualmente a índia
surge como fator de desempate no equilí-
brio global de poder. Nos próximos anos,
o país terá a oportunidade de moldar o
destino das questões mais críticas do sécu-
lo XXI: a construção da estabilidade asiáti-
ca, a modernização política do Oriente
Médio no sentido mais amplo e o geren-
ciamento da globalização.

Embora muito se discuta o seu cresci-
mento econômico, sua nova política exter-
na não foi tão notada. Ao contrário de
seus pares norte-americanos, os líderes in-
dianos não anunciam novas doutrinas de
política externa. Mesmo assim, nos últi-
mos anos, eles vêm buscando incansavel-

mente aumentar a visibilidade regional e
internacional da índia e aumentar seu po-
der. Nova Délhi tem se esforçado para re-
modelar as regiões imediatamente adja-
centes a fim de encontrar um modus vivendi
com a China e o Paquistão (seus dois rivais
regionais) e recuperar sua posição no "ex-
terior próximo": partes da África, o Golfo
Pérsico, o Sudeste e a Ásia Central e a re-
gião do Oceano Índico. Ao mesmo tempo,
busca expandir suas relações com as gran-
des potências existentes, especialmente
com os Estados Unidos.

A índia chega ao palco mundial como
a primeira democracia de grandes dimen-
sões, economicamente poderosa, cultural-
mente vibrante, multiétnica e multi-reli-
giosa fora do Ocidente geográfico. Em sua
ascensão, o país apresenta o potencial de
se tornar um dos principais membros do
"Ocidente político" e de ter um papel cru-
cial nas grandes batalhas políticas das pró-
ximas décadas. Se isso vai mesmo aconte-
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cer, e quando, depende sobretudo da dispo-
sição das potências ocidentais de se engajar
com a índia em seus próprios termos.

Três círculos estratégicos
A grande estratégia da índia divide o

mundo em três círculos concêntricos. No
primeiro, que abrange as áreas imediata-
mente adjacentes, ela busca a supremacia
e o poder de veto sobre as ações das po-
tências externas. No segundo, abrangen-
do a dita vizinhança estendida, - Ásia e
o litoral do Oceano Índico -, ela procura
equilibrar a influência das outras potên-
cias e impedir que minem seus interesses.
No terceiro, que abrange todo o palco
global, ela pretende assumir seu lugar co-
mo uma das grandes potências, um dos
atores centrais para a paz e a segurança
internacional.

Historicamente, três coisas impediram
que a índia realizasse esses grandes obje-
tivos estratégicos. Em primeiro lugar, a di-
visão do subcontinente sul-asiático por
questões religiosas (primeiro - índia e Pa-
quistão, em 1947, depois - índia, Paquis-
tão e Bangladesh, em 1971), deixou o país
em estado de persistente conflito com o
Paquistão, além de internamente dividida
entre hindus e muçulmanos. Tal circuns-
tância também tornou a índia fisicamente
isolada de Estados com que, historicamen-
te, fazia fronteiras como o Afeganistão, o
Irã e as nações do Sudeste Asiático. A cria-
ção de um Estado declaradamente muçul-
mano no Paquistão causou problemas
especialmente profundos para a índia em
sua relação com o Oriente Médio. Essas
tensões entrelaçaram-se com as rivalidades
entre as grandes potências regionais e glo-
bais, o que veio a restringir fortemente o
espaço de manobra em todos os três círcu-
los concêntricos.

O segundo obstáculo foi o seu sistema
socialista, que provocou um constante de-

clínio econômico e uma conseqüente per-
da de influência nos anos que se seguiram
à independência. O modelo socialista esta-
tal a levou a recusar a interação econômica
com o mundo exterior. Como resultado,
viu-se desconectada de seus mercados na-
turais e das áreas culturalmente semelhan-
tes de sua vizinhança estendida.

Finalmente, a Guerra Fria, que teve iní-
cio logo depois de sua independência, for-
çou a índia a correr para os braços da
União Soviética, em resposta ao apoio que
os Estados Unidos ofereceram ao Paquis-
tão e à China - o que colocou o país no
lado perdedor da grande disputa política
da segunda metade do século XX. Apesar
de ser a maior democracia do mundo, a
índia acabou ficando do lado oposto na
maior parte das questões globais.

A última década do século XX liberou a
índia de pelo menos duas dessas restrições:
o socialismo estatal deu lugar à liberaliza-
ção econômica e à abertura para a globali-
zação, a Guerra Fria acabou. Subitamente,
Nova Délhi viu-se livre para reinventar sua
política externa, posicionando-se para en-
frentar a ascensão da China, transferindo
sua ênfase estratégica para outros vizinhos
e começando a atuar junto com as grandes
potências mundiais existentes.

de
A recente abertura e a globalização ado-

tados pela índia teve efeito especialmente
drástico sobre o papel do país na região.
Atualmente, quando as nações do subcon-
tinente descartam suas antigas agendas
socialistas, a índia está em boa posição pa-
ra promover a integração econômica. Em-
bora ainda em ritmo relativamente lento,
o processo começa a ganhar tração. A pla-
nejada implementação do Acordo de Li-
vre Comércio do Sul da Ásia, sinaliza a
vindoura reintegração dos mercados do
subcontinente, que constituíam um único
espaço econômico até 1947.
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Ao mesmo tempo, o otimismo no front
econômico deve ser temperado com a cons-
ciência dos problemáticos acontecimentos
políticos nos vizinhos menores da índia. A
luta pela democracia e pela justiça social
no Nepal, a interminável violência política
e a ascensão do extremismo islâmico em
Bangladesh, bem como a guerra civil no Sri
Lanka, prestes a chegar ao ponto de ebuli-
ção, servem para enfatizar os potenciais
perigos representados pela falência dos Es-
tados do subcontinente. Deve-se mencio-
nar, ainda, o futuro incerto do Paquistão e
do Afeganistão: vencer o extremismo reli-
gioso e criar Estados modernos e modera-
dos em ambos os países são tarefas de vital
importância. Uma estratégia indiana bem-
sucedida para a promoção da paz e da
prosperidade na região teria de impedir que
conflitos internos minassem a segurança
regional, além de resolver os conflitos com
seus vizinhos.

No passado, as rivalidades entre gran-
des potências, além das próprias tensões
da índia com o Paquistão e a China, eram
fatores que complicavam as tentativas de
Nova Délhi de manter a ordem na região.
Atualmente, todas as grandes potências,
inclusive os Estados Unidos e a China,
apoiam o grande objetivo indiano de pro-
mover a integração econômica regional. O
governo Bush também começa a fazer con-
cessões à liderança indiana em questões
de segurança regional. Dada a nova con-
vergência dos interesses americanos e in-
dianos no sentido de promover a democra-
cia e combater o extremismo e o terrorismo,
Nova Délhi não suspeita mais de uma ten-
tativa de Washington de minar seu poder
na região. Como resultado, o país está mais
preparado do que nunca para atuar lado a
lado com os Estados Unidos e com outras
potências ocidentais em busca de seus ob-
jetivos regionais.

Ao mesmo tempo, o ambiente externo
nunca foi tão propício à resolução do con-
flito entre índia e Paquistão em torno da

Caxemira. O conflito vem se tornando ca-
da vez mais irrelevante para as relações
entre a índia e as grandes potências, o que
criou uma disposição correspondente por
parte de Nova Délhi para buscar uma
solução. A constante evolução da postura
dos Estados Unidos quanto à Caxemira
desde o final dos anos 1990 teve especial
importância. O apoio oferecido à índia pe-
lo presidente Bill Clinton, em sua guerra
limitada com o Paquistão em 1999, elimi-
nou a percepção de que Washington esta-
ria inevitavelmente alinhada com Islama-
bad nos conflitos regionais. Porém, a índia
continuou desconfiando da atitude hipe-
rativa e prescritiva do governo Clinton em
relação à Caxemira. O país sente-se mais
confortável com os métodos discretos do
governo Bush, que evitou injetar-se dire-
tamente no conflito. O governo Bush tam-
bém responsabilizou publicamente o Pa-
quistão pelo terrorismo transnacional e,
pela primeira vez em todos os tempos,
conseguiu fazer esse país garantir que po-
ria fim a ataques. Nova Délhi não acredita
completamente nessas promessas; mesmo
assim, passou a confiar em Washington co-
mo fonte de influência positiva sobre Isla-
mabad.

Tais acontecimentos abriram o cami-
nho para um processo de paz entre os dois
governos. Com cada vez mais consciência
de que a normalização das relações com o
Paquistão poria fim a um conflito debili-
tante e ajudaria a melhorar a posição re-
gional e global da índia, Nova Délhi deu
início a negociações sérias pela primeira
vez em décadas. Ainda que o Paquistão
não esteja satisfeito com o ritmo das nego-
ciações, ambos os lados chegaram a um
acordo sobre várias medidas que fortale-
cem a confiança entre si. O primeiro-mi-
nistro indiano Manmohan Singh rejeitou a
idéia de abrir mão do território, mas ofe-
receu muitas soluções inovadoras que tra-
riam melhorias para as condições de vida,
e sugeriu o estabelecimento de instituições
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comuns que uniriam os caxemirenses dos
dois lados da Linha de Controle. Singh
deixou claro que a liderança indiana está
pronta para arriscar seu capital político na
busca de uma solução diplomática para a
Caxemira.

Os esforços recentes da índia para ten-
tar resolver seu antigo conflito de frontei-
ras com a China foram igualmente ousa-
dos. Em 2003, Nova Délhi decidiu buscar
um acordo com Pequim tendo como base
princípios políticos, e não mais reivindica-
ções legais ou históricas. Como resultado,
durante a visita do premier chinês Wen
Jiabao a Nova Délhi, em abril de 2005, a
índia e a China chegaram a um acordo
quanto a um conjunto de princípios que
servirão para guiar o acordo final. Atual-
mente, os dois governos exploram os con-
tornos de concessões territoriais que pos-
sam satisfazer a ambos os lados.

' O fato de a índia buscar soluções prá-
ticas para as disputas em torno da Caxe-
mira e de sua fronteira com a China suge-
re que o país começa finalmente a superar
a obsessão pela territorialidade que o con-
sumia desde sua formação. Ironicamente,
a nuclearização da China e do Paquistão,
em 1998, pode ter ajudado: ainda que, em
um primeiro momento, a nuclearização te-
nha aguçado os conflitos de Nova Délhi
tanto com Islamabad quanto com Pequim,
ela também permitiu que a índia passasse
a tratar de seus problemas territoriais com
maior auto-confiança e pragmatismo.

a Índia sem limites
O progresso na resolução de qualquer

um dos dois conflitos, principalmente no
da Caxemira, liberaria as energias políti-
cas e diplomáticas para que o país pudes-
se assumir um papel mais amplo no mun-
do. Também liberaria as Forças Armadas
indianas, finalmente, da limitadora mis-
são de defesa territorial, o que permitiria

que elas se envolvessem mais em opera-
ções de paz e estabilidade na região do
Oceano Indico. Mesmo com todas as ten-
sões do subcontinente, os exércitos da
índia, do Paquistão e de Bangladesh estão
entre os que mais contribuem com as ope-
rações de paz da ONU. A normalização
das relações entre índia e Paquistão ofere-
ceria liberdade ainda maior a algumas
das melhores Forças Armadas do mundo
para participar da promoção do bem cole-
tivo no Oriente Médio amplo, na África e
na Ásia.

Mesmo com as questões da Caxemira e
da China ainda sem solução, a visibilida-
de da índia em sua vizinhança estendida
cresceu consideravelmente desde o início
dos anos 1990. O fato de a economia estar
voltada para o mercado externo permitiu
que o país restabelecesse seus laços co-
merciais e de investimentos com boa parte
de seu exterior próximo. Nova Délhi vem
negociando uma grande quantidade de
acordos de livre comércio ou de comércio
preferencial com países e com corpos mul-
tilaterais, entre eles a Associação das Na-
ções do Sudeste da Ásia (Asean), o Conse-
lho de Cooperação do Golfo (GCC) e a
Comunidade de Desenvolvimento do Sul
da África. Assim como a China passou a
ser o motor do crescimento econômico na
Ásia Oriental, uma índia em ascensão po-
de se tornar a locomotiva da integração
econômica na região do Oceano Índico.

Depois de décadas de marginalização
em relação às instituições regionais em
várias partes da Ásia, atualmente o país é
parceiro político preferencial da Asean, da
Cúpula da Ásia Oriental, do GCC, da
Organização de Cooperação de Xangai e
da União Africana. Além disso, é um dos
principais doadores de assistência; tendo
recebido auxílio por tanto tempo, atual-
mente usa sua própria assistência para
promover o comércio e seus objetivos polí-
ticos. Por exemplo, ofereceu US$ 650 mi-
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Ihões em assistência ao Afeganistão desde
a queda do Talibã. Ao mesmo tempo, a
busca por petróleo incentivou as compa-
nhias energéticas a se aproximar de seus
pares ocidentais e chineses no mundo to-
do, da Ásia Central e da Sibéria até o Oes-
te da África e a Venezuela.

No âmbito da segurança, o país assu-
miu papel ativo na diplomacia de defesa.
Graças ao poder de suas Forças Armadas,
a índia está em boa posição para ajudar na
estabilização da região do Oceano Índico.
O fato de haver convergência entre os in-
teresses políticos indianos e os norte-ame-
ricanos também ajuda: combater o terro-
rismo, pacificar o radicalismo islâmico,
promover a democracia e garantir a segu-
rança das rotas marítimas, para citar al-
guns. A Marinha, em particular, está na
vanguarda da atuação na região - como fi-
cou evidente na ocasião do tsunami, no fim
de 2004, quando chegou rapidamente às
áreas atingidas. Atualmente, está prepara-
da para participar de operações militares
multinacionais.

e
O fim da Guerra Fria liberou a índia

para fazer contatos com todas as grandes
potências - especialmente os Estados Uni-
dos. No início dos anos 1990, ao perceber
que suas relações com os Estados Unidos,
China, Japão e Europa eram todas mal de-
senvolvidas, procurou rapidamente con-
sertar a situação. Descartando suas anti-
gas pedras de toque socialistas, o país
começou a buscar mercados para seus
produtos e capital para estimular seu cres-
cimento interno, tão restrito por tanto
tempo. Foi fácil construir parcerias econô-
micas, e o aumento do fluxo comercial
criou uma nova base para a estabilidade
nas suas relações com as outras grandes
potências. O surgimento da índia como

destino de terceirização e sua recém-des-
coberta perícia na área da tecnologia de
informação também criaram um nicho na
economia mundial - juntamente com a con-
fiança de que o país pode ser beneficiado
pela globalização econômica.

Pouco mais de 15 anos depois do co-
lapso da União Soviética, o relacionamen-
to unidirecional com as grandes potências
já deu bons resultados. Em nenhum outro
momento ela manteve relações tão expan-
sivas com todas as grandes potências ao
mesmo tempo - resultado não apenas do
seu peso crescente na economia global e
de seu potencial cada vez maior para o
poder, mas também da astuta e persisten-
te diplomacia de Nova Délhi.

A evolução dos laços entre a China e a
índia desde os anos 1990 foi especialmen-
te importante e intrigante. Muitos acredi-
tam ser inevitáveis os conflitos entre as
duas potências asiáticas emergentes. Po-
rém, graças à política de Nova Délhi de
engajar a China desde o final dos anos
1980 em negociações ativas, as tensões que
caracterizavam as relações entre os dois
países desde o final dos anos 1950 até os
anos 1970 tornaram-se memórias de um
passado longínquo. O comércio bilateral
explodiu, passando de menos de US$ 200
milhões no início dos anos 1990 para qua-
se US$ 20 bilhões em 2005. Na verdade, a
China está prestes a superar a União Eu-
ropéia e os Estados Unidos como maior
parceiro comercial da índia em poucos
anos. A fronteira entre China e índia, com
seus 3.500 quilômetros de extensão, que
foi o pivô de uma guerra em 1962, é
atualmente uma região tranqüila. E du-
rante a visita de Wen, em abril de 2005, a
índia e a China anunciaram uma "parce-
ria estratégica" - embora apenas sete
anos antes Nova Délhi tenha citado as
preocupações com a China como uma das
razões para a realização de testes nuclea-
res, o que provocou virulenta reação por
parte de Pequim.
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A índia também passou a cooperar com
a China visando a neutralizar seus confli-
tos com o Paquistão e outros vizinhos me-
nores. No passado, a China agia como
free-rider no que se tratava das questões de
segurança regional, proclamando a não-
interferência nos assuntos internacionais
de outras nações, mas ao mesmo tempo
estreitando laços com determinados regi-
mes de forma oportunista, para favorecer
seus interesse estratégicos. Tal atitude fa-
zia que os vizinhos subcontinentais usas-
sem a China contra Nova Délhi quando
pretendiam resistir às tentativas da índia
de forçar a resolução de um conflito. Atual-
mente, no entanto, Pequim cada vez mais
evita tomar partido nas disputas da índia,
a despeito de sua influência cada vez maior
nas questões econômicas e de segurança
da região.

A China não é a única potência asiática
de que a índia procura se aproximar. O Ja-
pão também passou a ser importante par-
ceiro, especialmente desde a transformação
efetuada pelo primeiro-ministro Junichiro
Koizumi na política japonesa nos últimos
anos. Durante uma visita a Nova Délhi,
apenas duas semanas depois da de Wen,
em abril de 2005, Koizumi anunciou a "par-
ceria estratégica" do Japão com a índia. (Is-
so a despeito da forte reação do Japão con-
tra os testes nucleares da índia em 1998,
que provocaram sanções por parte do Ja-
pão e uma tentativa de Tóquio de censurar
a índia nas Nações Unidas e em outros
fóruns multilaterais.) Em meio aos crescen-
tes temores provocados pela ascensão da
China e pela incipiente aliança entre Esta-
dos Unidos e índia, o Japão elevou o país
ao status de ator central em seus planos de
longo prazo para a segurança da Ásia.

Reconhecendo a necessidade de diver-
sificar seu portfólio econômico asiático, Tó-
quio também começa, por razões políticas,
a dirigir parte de seus investimentos no
exterior para a índia. Desde o início do go-
verno Bush, o Japão também demonstra ca-

da vez mais interesse na expansão da coo-
peração militar com a índia, especialmen-
te no domínio marítimo. Esta também re-
conheceu que compartilha com o Japão o
interesse na segurança energética e na
manutenção de um equilíbrio estável de
poder na Ásia. O Japão apoiou ativamente
a participação da índia na primeira Cúpu-
la da Ásia Oriental, em dezembro de 2005,
a despeito da relutância da China em in-
cluir Nova Délhi. Nem a índia nem o Ja-
pão querem que sua relação política seja
baseada exclusivamente na ameaça chine-
sa, mas ambos sabem que o aprofunda-
mento de sua cooperação na área da segu-
rança abrirá novas opções estratégicas, e
que uma maior coordenação entre as de-
mocracias asiáticas poderia limitar o im-
pacto da China.

As relações da índia com a Europa fo-
ram limitadas pelo fato de que Nova Délhi
não se impressiona muito com o papel da
Europa na política global. O que se sente é
que a Europa e a índia trocaram de lugar
em termos de suas atitudes perante os Es-
tados Unidos: enquanto a Europa ferve de
ressentimento pelas políticas dos Estados
Unidos, a índia desistiu de ser a primeira a
criticar Washington da maneira mais feroz.
Enquanto o pessimismo conquista a Euro-
pa, o crescente otimismo indiano permite
que Nova Délhi apoie políticas impopula-
res dos Estados Unidos. Os indianos con-
sistentemente conferem notas muito favo-
ráveis tanto aos Estados Unidos quanto o
governo Bush; de acordo com uma pesqui-
sa recente da Pew Global Attitudes, a por-
centagem de indianos que têm uma visão
positiva dos Estados Unidos subiu de 54%
em 2002 para 71% em 2005. Ao passo que a
Europa em declínio tende a ser cética quan-
to à ascensão da índia, o governo Bush de-
monstra-se totalmente simpático às aspi-
rações do país de se tornar uma grande
potência.

Ainda assim, o país tem laços econô-
micos e políticos cada vez mais fortes com
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algumas potências européias. Mesmo que
muitos países europeus menores tenham
criticado o acordo nuclear entre Estados
Unidos e índia, as duas potências nuclea-
res do continente, França e Reino Unido,
apresentaram seu apoio. Paris, especial-
mente, já apostava há muito tempo (bem
antes de Washington, na verdade) que uma
índia em ascensão seria um bom mercado
para bens de consumo de alta tecnologia;
com isso em mente, a França protegeu No-
va Délhi da ira do G-8 (o grupo das oito
nações altamente industrializadas) depois
dos testes com armas nucleares realizados
em 1998. Nos últimos anos, o Reino Unido
também começou a tirar proveito de opor-
tunidades econômicas na índia, e de for-
ma geral tem se mostrado bem receptivo
às aspirações regionais e globais de Nova
Délhi.

Logo após o colapso da União Soviéti-
ca, a índia também tentou manter suas re-
lações com a Rússia. Os dois Estados solu-
cionaram questões residuais referentes a
seus antigos acordos comerciais de semi-
escambo entre rúpia e rublo, reformula-
ram seu tratado de paz e amizade de 1971
e mantiveram a cooperação militar. Quan-
do o presidente Vladimir Putin sucedeu a
Boris Yeltsin, em 2000, o jogo de espera
finalmente deu resultados. Uma Moscou
novamente assertiva estava decidida a re-
criar e expandir sua cooperação estratégi-
ca com a índia. Os únicos problemas que
Nova Délhi tem com Moscou atualmente
são o enfraquecimento da relação comer-
cial bilateral e o risco de que a Rússia aju-
de demais a fortalecer as capacidades mi-
litares da China.

Ofensiva do charme
Nos últimos anos da Guerra Fria, as

perspectivas para a construção de uma
nova relação política entre índia e Estados
Unidos pareciam remotas. Washington vi-

nha há tempos favorecendo o Paquistão e
a China na região; a índia, por sua vez,
havia se alinhado à União Soviética; e vá-
rias questões globais pareciam colocar os
dois países um contra o outro. No entan-
to, depois da Guerra Fria, a índia come-
çou a cortejar os Estados Unidos. Durante
a maior parte do governo Clinton, essa
bajulação encontrou ouvidos moucos, em
parte porque os oficiais de Clinton con-
centravam-se basicamente na disputa
pela Caxemira e na não-proliferação. Clin-
ton, guiado por sua certeza inabalável de
que a Caxemira era um dos maiores "pon-
tos de risco nuclear" do mundo e que de-
via, portanto, ser neutralizada, enfatizava
a "diplomacia preventiva" e estava deci-
dido a "limitar, reduzir e por fim elimi-
nar" as capacidades nucleares indianas. É
claro que a abordagem de Clinton ia dire-
tamente de encontro às maiores preocu-
pações de segurança nacional da índia - a.
integridade territorial e a preservação de
sua opção nuclear. Pressionada por Was-
hington para que circunscrevesse suas ca-
pacidades estratégicas, Nova Délhi reagiu
testando armas nucleares.

Porém, ao mesmo tempo em que en-
frentava sanções norte-americanas, Nova
Délhi também começou a proclamar que
era aliada natural dos Estados Unidos.
Embora o governo Clinton não estivesse
interessado em uma aliança, os testes
nucleares forçaram os Estados Unidos a se
engajar em negociações sérias pela pri-
meira vez em cinco décadas. Esses diálo-
gos não resolveram as diferenças nuclea-
res, mas levaram Clinton a visitar a índia
em março de 2000 - a primeira visita de
um presidente norte-americano em 22
anos. O charme pessoal de Clinton, sua
genuína empatia pela índia e o inespera-
do apoio oferecido por ele na guerra de
1999 contra o Paquistão conseguiram me-
lhorar a atmosfera das relações, e fazer
que Nova Délhi aparecesse de outra for-
ma no radar de Washington.
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Foi só com Bush, no entanto, que o
contexto estratégico das relações mudou.
Convencido de que a influência indiana
irá muito além de sua vizinhança imedia-
ta, Bush reconcebeu a estrutura das nego-
ciações dos Estados Unidos com Nova
Délhi. Ele removeu muitas das sanções,
abriu as portas para a cooperação na área
da alta tecnologia, ofereceu apoio político
para a guerra contra o terrorismo, acabou
com a histórica tendenciosidade dos Esta-
dos Unidos para o lado do Paquistão na
questão da Caxemira e reposicionou ps
Estados Unidos na equação China-índia,
aproximando-se de Nova Délhi.

A índia respondeu a essas mudanças
radicais oferecendo seu apoio a Bush na
questão da defesa anti-mísseis, no Tribu-
nal Criminal Internacional, e buscando
formas alternativas de enfrentar o aqueci-
mento global. O país apoiou ativamente a
Operação Liberdade Duradoura no Afe-
ganistão, protegendo bens norte-america-
nos no trânsito pelo Estreito de Málaca,
em 2002, concordou em atuar ao lado dos
Estados Unidos em operações militares
multinacionais fora da estrutura da ONU
e, em 2005 e 2006, votou por duas vezes
do lado de Washington contra o Irã - ou-
trora aliado indiano - na Agência Interna-
cional de Energia Atômica. Também este-
ve prestes a enviar uma divisão de tropas
para o Iraque no verão de 2003, antes de
voltar atrás no último momento. Cada
uma dessas ações marcou um novo curso
na política externa indiana. E, embora
desapontado pela decisão da índia de não
entrar no Iraque, o governo Bush reconhe-
ceu que o país passava por uma transfor-
mação histórica em sua política externa - e
continuou a crer que os interesses estraté-
gicos da própria índia continuariam a
levá-la a uma cooperação política cada vez
mais profunda com Washington. A insis-
tência de Nova Délhi em se aproximar de
Washington, desde 1991, deriva da crença
de que só alterando de maneira funda-

mental sua relação com a única superpo-
tência do mundo o país poderia atingir
seus objetivos estratégicos mais amplos:
melhorar sua posição global e ganhar po-
der de influência em sua relação com as
outras grandes potências.

Entretanto, a capacidade de se aproxi-
mar de todos ao mesmo tempo pode che-
gar ao fim, em breve. Com o recrudesci-
mento das tensões entre Estados Unidos e
China, que leva Washington a buscar no-
vas maneiras de gerenciar a influência
chinesa, surgirão perguntas sobre a atitu-
de da índia em relação à nova política de
poder: será que ela pode escolher manter-
se "não-alinhada" entre os Estados Unidos
e China, ou será que a grande estratégia
atual mostra uma clara tendência pelos
Estados Unidos?

O pacto nuclear divulgado por Bush e
Singh em julho de 2005 - e consolidado
durante a visita de Bush a Nova Délhi em
março de 2006 - foi uma tentativa de Was-
hington de influenciar a resposta final a
essa questão. Bush ofereceu-se para modi-
ficar as leis de não-proliferação dos Esta-
dos Unidos (sujeitas à aprovação pelo
Congresso) e para revisar a ordem nuclear
global a fim de facilitar a cooperação inte-
gral com a índia na área da energia nuclear
civil. Em troca, Nova Délhi prometeu se-
parar seus programas nucleares civil e
militar, colocar suas usinas nucleares civis
sob salvaguarda internacional e obedecer a
uma série de obrigações de não-prolifera-
ção. O interesse indiano em um acordo
como esse é evidente há muito tempo. O
país, - que não havia testado armas antes
do Tratado de Não-Proliferação Nuclear,
em 1968 - viu-se em posição desconfortá-
vel em relação à ordem nuclear: não estava
disposto a abandonar a opção nuclear, mas
não podia ser acomodado formalmente
pelo regime de não-proliferação como um
Estado em posse de armas nucleares.

Assim, os motivos por que a índia de-
sejaria uma mudança no regime nuclear
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são óbvios. Porém, para o governo Bush,
o que está em pauta são menos as ques-
tões nucleares do que a criação de uma
base para uma aliança verdadeira entre os
Estados Unidos e a índia - trata-se de in-
centivá-la a atuar em favor dos Estados
Unidos, no momento em que o equilíbrio
global de poder se transforma. Ironicamen-
te, foi a ausência histórica de confiança e
cooperação mútuas - resultado em parte
das disputas nucleares do passado - que
convenceu o governo Bush da necessidade
de um acordo nuclear.

Um aliado impossível?
Muitos críticos argumentam que Was-

hington deposita no lugar errado suas es-
peranças por uma aliança. Eles insistem
que a índia, tradicionalmente não-alinha-
da, nunca será um verdadeiro aliado dos
Estados Unidos. Entretanto, esses críticos
entendem mal seu não-alinhamento, assim
como a verdadeira natureza de sua realpo-
Htik nos últimos 60 anos. Ao contrário do
que se acredita, Nova Délhi nunca teve
dificuldade de entrar em alianças quando
seus interesses assim o exigiam. Sua relação
com a União Soviética, constituída em tor-
no de um tratado de paz e amizade de 1971,
apresentava muitos dos traços de uma
aliança (embora a própria índia alegasse
que esses laços eram consistentes com sua
posição de não-alinhamento); tal pacto
era, em muitos sentidos, a resposta clássi-
ca ao alinhamento de Washington, Pequim
e Islamabad. Além disso, já em 1949-50, ela
firmava tratados que estabeleciam rela-
ções de segurança com dois de seus vizi-
nhos menores, o Butão e o Nepal - acordos
de protetorado, como reação à entrada da
China no Tibete.

Na realidade, não existe nenhuma con-
tradição entre a propalada preferência da
índia pela moralpolitik (em sua oposição à
pura política de poder, ou Machtpolitik) e

as esperanças do governo Bush de uma
aliança. Cada vez mais, Nova Délhi vem
trocando a idéia da "autonomia", tão cara
aos tradicionalistas indianos, pela noção de
que deve se tornar uma "potência respon-
sável". (Acredita-se que a autonomia é ade-
quada para Estados fracos que tentam se
proteger da competição com as grandes
potências, mas não para uma força em
ascensão como a índia.) À medida que o
país começa a reconhecer que suas esco-
lhas políticas têm conseqüências globais,
ele passa a superar sua aversão por tomar
partido em questões específicas. A forma-
ção de alianças e o equilíbrio de poder (ba-
lancing) são ferramentas usadas por todas
as grandes potências.

O fato de a índia ser capaz de formar
alianças não significa, entretanto, que ela
vá necessariamente formar uma aliança
de longo prazo com os Estados Unidos. Is-
so vai depender de até que ponto os dois
países têm interesses em comum, e de sua
capacidade política de agir em conjunto
para" atingi-los. O governo Bush espera
que esses interesses - por exemplo, equili-
brar a China e combater o islamismo radi-
cal no Oriente Médio - criem as bases para
a cooperação estratégica de longo prazo.
De forma geral, é bastante possível que
isso aconteça, especialmente tendo em
vista a aparente incapacidade dos Estados
Unidos de construir parcerias baseadas na
igualdade.

Quando se trata de enfrentar a ascen-
são da China, a tendência da índia de atuar
em nome do equilíbrio regional diante de
Pequim não chegou ao fim com a procla-
mação de uma parceria estratégica entre as
duas nações. De fato, impedir que a China
obtenha influência excessiva na vizinhan-
ça imediata e competir com Pequim no
Sudeste Asiático ainda estão entre os ele-
mentos mais duradouros da política ex-
terna indiana. Apesar das preocupações
ocidentais com o regime militar de Myan-
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mar, Nova Délhi vem atuando de maneira
vigorosa para evitar que Yangon caia
completamente sob a influência de Pe-
quim, e os laços militares da índia com as
nações do Sudeste Asiático vêm-se expan-
dindo rapidamente.

Em 2005, quando o Paquistão insistiu
em conferir à China o status de observa-
dor na Associação Sul-Asiática para Coo-
peração Regional, a índia agiu rapida-
mente para trazer também o Japão, a
Coréia do Sul e os Estados Unidos. Tendo
em vista a enraizada relutância de ficar
em segundo plano em relação à China, na
Ásia e na região do Oceano Índico - e o
relativo conforto que o país sente ao agir
em conjunto com uma superpotência dis-
tante -, existe uma razão, estrutural para a
preferência de Nova Délhi por uma maior
cooperação com Washington na área da
segurança.

Também no Oriente Médio, a índia
compartilha com os Estados Unidos o in-
teresse na prevenção da ascensão do isla-
mismo radical, que representa uma amea-
ça à sua existência. Devido à dimensão de
sua população muçulmana - pelo menos
150 milhões, a terceira maior do mundo -
e às tensões permanentes que têm origem
na divisão do subcontinente, ela sempre
agiu por conta própria para evitar a disse-
minação do islamismo radical. Quando
Washington alinhava-se com as forças
islâmicas conservadoras no Oriente Mé-
dio, durante a Guerra Fria, a índia dava
preferência às forças nacionalistas secula-
res na região. Quando os Estados Unidos
agiam de maneira ambivalente diante do
Talibã, em meados dos anos 1990, ela
atuava junto a Rússia, o Irã e os Estados
da Ásia Central para combater o Talibã e
apoiar a Aliança do Norte. Atualmente,
embora alguns indianos temam que o ali-
nhamento com os Estados Unidos possa
fazer da índia um alvo preferencial para
os extremistas islâmicos, ela não pode de

forma alguma fazer concessões aos islâ-
micos radicais, que ameaçam sua própria
unidade.

No entanto, interesses em comum não
produzem alianças automaticamente. A
desigualdade de poder entre os dois paí-
ses, a ausência do hábito de cooperação
política e a resistência burocrática a uma
maior aproximação que persiste em am-
bas as capitais continuarão limitando o
ritmo e a abrangência da cooperação es-
tratégica entre a índia e os Estados Uni-
dos. Ainda assim, não há como negar que,
no futuro previsível, terá mais em comum
com os Estados Unidos do que com as ou-
tras grandes potências.

Ao mesmo tempo em que a índia ad-
mite que o apoio dos Estados Unidos é
necessário para que sua ascensão tenha
sucesso, Washington reconheceu o papel
potencialmente crucial da índia para o
gerenciamento dos desafios à ordem e à
segurança global que ora se apresentam.
Como um dos maiores beneficiados pela
aceleração da globalização, ela pode ter
papel central, ao fazer que outros países
em desenvolvimento passem por transi-
ções tão bem-sucedidas quanto a sua, ou
seja, aproveitando as oportunidades e bus-
cando ao mesmo reduzir a dor da ruptu-
ra. Tendo em vista o ritmo de sua expan-
são e a escalada de sua economia, também
terá grande importância para garantir que
a redistribuição global do poder econômi-
co que presenciamos atualmente ocorra de
maneira ordenada. Enquanto isso, ela
pode se tornar um dos principais atores
nos esforços pela modernização política
do Oriente Médio, no mínimo, a paz com
o Paquistão, a bem-sucedida integração
de sua minoria muçulmana e o respeito a
seus direitos teriam um poderoso efeito de
demonstração.

Para garantir uma parceria de longo
prazo, Washington deve ampliar o argu-
mento do "excepcionalismo indiano", usa-
do em defesa do recente pacto nuclear, e
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planejar uma série de políticas específicas
para aprofundar a cooperação. Entretanto,
é pouco provável que se torne um mero
parceiro subsidiário dos Estados Unidos,
pronto para se alistar em qualquer aventu-
ra ou desventura norte-americana ao redor
do mundo. O país nunca se tornará mais
um aliado dos Estados Unidos nos moldes
do Reino Unido ou do Japão. Porém, ela
também não será uma França asiática, que
busca independência tática dentro do con-
texto de uma aliança formal.

Tendo em vista a magnitude dos desa-
fios que atualmente se apresentam à se-

gurança global, os Estados Unidos preci-
sam de mais do que aliados submissos,
na verdade, o país deveria procurar con-
quistar parceiros capazes e compatíveis.
A índia em ascensão pode ser difícil em
alguns momentos, mas ela agirá de forma
a defender e promover os muitos interes-
ses que compartilha com Washington.
Auxiliar sua ascensão, portanto, é do in-
teresse de longo prazo dos próprios Esta-
dos Unidos.

Tradução
Paula Zimbres
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