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O presente trabalho possui como objetivo estabelecer uma perspectiva histórica 

acerca das relações bilaterais entre a República da Índia e a República da África do Sul, 

bem como analisar as implicações dessa historicidade para a contemporânea cooperação 

em defesa entre os dois Estados. Visa-se ao entendimento: (i) da interdependência e 

influências mútuas que permearam o processo de emancipação – em 1947 na Índia e em 

1961 na África do Sul – de ambos os países; (ii) do posterior afastamento diplomático 

bilateral na segunda metade do século XX, principalmente devido ao regime sul-africano 

do apartheid; e (iii) a partir da década de 1990, estendendo-se até o período 

contemporâneo, ao gradual processo de reaproximação interestatal em diversos aspectos, 

porém com um enfoque especial no que tange ao âmbito de cooperação em defesa. A 

metodologia utilizada nessa pesquisa consiste em levantamento e revisão bibliográfica de 

livros e artigos sobre o tema. A partir da pesquisa e verificação do contexto histórico, 

busca-se responder aos seguintes questionamentos: (i) Quais são os motivos pelos quais 

pode-se dizer que os processos de independência da Índia e da África do Sul se 

influenciaram mutuamente; (ii) Quais as implicações do regime sul-africano do apartheid 

para essa relação bilateral, e como a diplomacia indiana lidou com tal situação no âmbito 

das Organizações Internacionais; (iii) A partir de qual momento houve a reaproximação 

entre os dois países e quais as implicações desse acontecimento para a dinâmica global; 

(iv) Qual o papel de fóruns semelhantes ao IBAS (Índia, Brasil e África do Sul) no 

processo de ascensão da periferia global; e (V) Quais fatores contribuem e desestabilizam 

a cooperação no âmbito de defesa entre os dois países. Como justificativa acadêmica para 

o presente trabalho, objetiva-se desmistificar o entendimento popular de que a Índia e 

demais atores em desenvolvimento (China, Rússia e Brasil, majoritariamente) 

estabelecem uma relação neoimperialista com os países africanos, bem como analisar o 

papel da Índia no fortalecimento das questões envolvendo a temática de defesa na África 

(medidas para construção de confiança mútua, tecnologia marítima, operações de paz e 

cooperação marítima e de defesa). Como justificativa social, entende-se que é vital para 

o cenário global contemporâneo produções intelectuais dedicadas à análise e 

compreensão do Sul global, visando fortalecer os laços entre os países em 

desenvolvimento e fomentar o estabelecimento de medidas que venham ao encontro dos 

ideais de Cooperação Sul-Sul. Todos esses fatores convergem para proporcionar riqueza 

e ferramentas de análise que proporcionem ao Brasil maiores possibilidades de inserção 

e fortalecimento no cenário internacional, visando à crescente atuação do país como 

articulador do mundo emergente contemporâneo.  


