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Vaticano processará a Benetton 
DA REDAÇÃO 

A Secretaria de Estado da 
Santa Sé prometeu adotar 
"ações legais oportunas" para 
impedir a circulação da polêmi-
ca fotomontagem criada pela 
grife italiana Benetton, na qual o 
papa Bento XVI aparece beijan-
do a boca de Ahmed El Tayeb, 
imã da Mesquita de Al-Azhar 
(Cairo) e a mais importante lide-
rança sunita. Segundo o Vatica-
no, a imagem "é ofensiva não 
apenas para a dignidade do pa-
pa e da Igreja Católica, mas tam-
bém para a sensibilidade dos 
fiéis". Em nota oficial, a Igreja 
anunciou que mobilizou advo-
gados, "para que empreendam 
na Itália e no exterior" medidas 
contra a campanha publicitária 
Unhate ("Não ódio", pela tradu-
ção literal). As fotomontagens 
de beijos do papa e do imã fo-
ram expostas em vários locais 
da Itália. 

O assessor de imprensa do 
Vaticano, padre Federico Lom-
bardi, justificou que a medida 
foi tomada porque a Igreja não 
pode permitir "o uso inaceitável 
de uma imagem manipulada do 
papa, usada como parte de uma 
campanha publicitária de fins 
comerciais". Lombardi comple-
tou que o secretário de Estado 
do Vaticano, cardeal Tarcísio 
Bertone, examina meios de "ga-
rantir proteção adequada à figu-
ra do santo papa". 

Ante a severa reprovação reli-
giosa e uma iminente ameaça 
judicial, a Benetton retirou as 
imagens às pressas na quarta-

Para adicionar valor à marca, a Benetton não abre mão 
da polêmica. Tabus, imagens chocantes e a exaltação das di-
ferenças transformaram a publicidade da grife em motivo 
de admiração e ódio. Quando a Aids ainda era uma doença 
pouco conhecida, a fotografia de um paciente terminal usa-
da como publicidade da grife de roupas causou repulsa 
mundial. Com o olhar perdido e a boca entreaberta, o soro-
positivo David Kirby aparece abraçado pelo pai em lágri-
mas, enquanto a mãe e a irmã o observam, também abraça-
das. A campanha foi para as ruas em fevereiro de 1992, qua-
se dois anos após a morte do rapaz, em maio de 1990. 

No mesmo período, a Benetton divulgou a imagem de 
um beijo entre um padre e uma freira, na intenção de sim-
bolizar um conflito entre o religioso e o sexual—uma críti-
ca ao celibato. Com o objetivo de estimulara reflexão sobre 
o racismo, duas campanhas entraram para a história, em 
1989. Uma das fotografias mostrava um bebê branco orna-
mentado por uma afroamericana. Outra imagem exibia 
três corações humanos — sobre cada um, as palavras 
"branco", "negro" e "amarelo". 

feira, horas após a estreia da 
campanha. O grupo retratou-se, 
afirmando lamentar muito por 
ter ofendido os sentimentos dos 
fiéis ."Corroborando nossas in-
tenções, decidimos retirar ime-
diatamente as imagens de todas 
as publicações", assegurou um 
comunicado da grife. O imã Ah-
med el Tayeb, da Universidade 

de Al Azhar, no Cairo, censurou 
a provocação, mas não manifes-
tou intenção de levar o caso aos 
tribunais. "Apesar de ser uma 
publicidade irresponsável e ab-
surda, a universidade está se 
questionando se vale a pena 
contestar algo, já que isso carece 
de seriedade", declarou Mah-
mud Azab, assessor do líder no 

diálogo interreligioso. 

TOLERÂNCIA. De acordo com a 
Benetton, o objetivo da campa-
nha era incentivar a tolerância. 
"Lembramos que o sentido des-
ta campanha era exclusivamen-
te combater a cultura do ódio", 
comentou, em comunicado, um 
porta-voz do grupo. No entanto, 
Lombardi replicou o argumen-
to. De acordo com o porta-voz 
do Vaticano, a iniciativa foi "uma 
demonstração evidente de co-
mo, no campo da publicidade, 
as regras mais elementares pelo 
respeito aos outros são violadas 
a fim de chamar a atenção pela 
provocação". 

A atual campanha da Benet-
ton - o maior investimento pu-
blicitário do grupo desde a dé-
cada de 1990 - apostou na tradi-
ção de usar imagens chocantes 
para incentivar as vendas e res-
suscitar a marca. Em nome da 
luta "contra o ódio", os anúncios 
manipularam imagens de figu-
ras icônicas rivais, como os pre-
sidentes Hugo Chávez (Vene-
zuela) e Barack Obama (EUA), o 
premiê israelense, Benjamin 
Netanyahu, e o líder palestino, 
Mahmud Abbas. Todos apare-
cem aos beijos. 

A Casa Branca manifestou 
descontentamento com a cam-
panha da Benetton, mas não 
ameaçou o grupo. De acordo 
com o porta-voz da administra-
ção de Obama, "a Casa Branca 
tem uma política de longa data 
de desaprovar a utilização do 
nome do presidente e sua ima-
gem com fins comerciais". 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18, 19 e 20 nov. 2011, Seudinheiro, p. B11.




