
Obama aposta nos muçulmanos em visita à Indonésia  
 
Após críticas a colônias israelenses, presidente visita hoje mesquita nacional de Jacarta, onde 
viveu quando criança 
 
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, visitou ontem a Indonésia na segunda 
parada de sua viagem à Ásia e deparou-se com lembranças do passado: quando criança, 
Obama viveu durante quatro anos no país a maior nação muçulmana do mundo. E lá, dando 
continuidade a seu histórico discurso ao mundo islâmico, no Cairo, há pouco mais de um ano, 
Obama reforçou a necessidade de melhorar as relações entre os EUA e o Islã e criticou a 
construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia. 
 
A tática deve lhe render alguns pontos no cenário internacional, mas pode, ainda, significar um 
revés em casa se seus opositores do Tea Party aproveitarem a visita para propagar os falsos 
rumores de que o presidente é muçulmano, amplamente divulgados na campanha eleitoral que 
culminou na derrocada do Partido Democrata nas eleições legislativas. 
 
O que estamos tentando fazer é garantir que estamos construindo pontes e expandindo nossa 
interação com os países muçulmanos — afirmou Obama, que incluiu na agenda uma visita, 
hoje, à mesquita nacional da Indonésia, Itiqlal. 
 
Num país que abriga cerca de 203 milhões de muçulmanos, Obama criticou também a decisão 
israelense, anunciada mais cedo, de construir mais 1.300 casas em Jerusalém Oriental, 
afirmando que “a decisão não contribui para o processo de paz”. O simbolismo da declaração 
no seio do Islã na Ásia causou repercussão imediata em Jerusalém. 
 
O premier israelense, Benjamin Netanyahu, respondeu que nunca limitou a construção na 
cidade disputada. 
 
Jerusalém não é um assentamento, mas a capital do Estado de Israel — alfinetou Netanyahu. 
A pronta resposta causou uma tréplica em Washington. 
 
Essa declaração prejudica nossa vontade de trazer os dois lados ao diálogo — retrucou o 
porta-voz do departamento de Estado, Philip Crowley. 
 
Michelle cumprimenta ministro e comete gafe Mas, apesar do cenário espinhoso, o presidente 
americano teve tempo de relembrar com nostalgia os quatro anos vividos em Jacarta, entre 
1967 a 1971, quando tinha 6 anos de idade e sua mãe, então divorciada, se casou com um 
indonésio. Foi a primeira vez que o presidente retornou ao país em 39 anos. 
 
A paisagem mudou completamente desde 1967, quando eu morei aqui. Muita coisa mudou. 
As pessoas andavam em riquixás. 
 
Agora, como presidente, nem vejo trânsito algum porque bloqueiam todas as estradas, mas 
acho que Jacarta tem muito mais carros e arranha-céus — comentou ele, acrescentando que a 
viagem era “maravilhosa e um pouco desconcertante”. 
 
Apesar de tentar cumprir as tradições locais e cumprimentar as pessoas com a tradicional 
saudação muçulmana “Assalam haleikum”, o casal Obama causou um pequeno embaraço. 
 
Distraída, Michelle estendeu a mão para cumprimentar o ministro da Informação, Tifatul 
Sembiring, da ala mais conservadora do governo, esquecendo que, para os muçulmanos, o 
contato entre homens e mulheres deve ser evitado. 
 
“Tentei evitar, mas a senhora Michelle estendeu a mão bem longe em minha direção e nos 
tocamos”, explicou o ministro, pelo Twitter, onde foi questionado pelos indonésios. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 nov. 2010, Economia, p. 33. 


