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De acordo com uma das piadas mais conhecidas dos ingleses, o menor livro do mundo é qualquer 
um sobre o bom-humor dos alemães. Mas os vizinhos estão rindo por último: desde o início da 
semana, as estações do metrô de Londres estão repletas de cartazes de uma ousada e hilária 
campanha de marketing do Escritório Nacional de Turismo da Alemanha cujo personagem 
principal é o ex-jogador Geoff Hurst, não apenas um dos maiores heróis do futebol inglês, mas o 
carrasco de Beckenbauer & Cia. na final da Copa do Mundo de 1966.  
 
Naquela partida, disputada no Estádio de Wembley, na capital inglesa, a Inglaterra conquistou seu 
único título mundial com uma vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha. Hurst marcou três vezes, 
incluindo aquela em que até hoje ninguém pode realmente afirmar se a bola ricocheteada no 
travessão quicou além ou não da linha do gol defendido por Sepp Maier. Disse-me-disse à parte, 
os alemães consideram o ex-atacante um embaixador perfeito para a missão de levar turistas 
para as outras atrações do país que não estádios do futebol, preocupados ainda em melhorar a 
imagem da Alemanha.  
 
Além de fotomontagens de seu herói diante de cartões-postais como o Portão de Brandeburgo, 
em Berlim, e castelos na Baviera, os cartazes têm frases de efeito como “Eu marquei três gols na 
final de 66, mas em algumas situações não há mesmo como derrotar os alemães”. A reação da 
mídia inglesa tem sido madura, à exceção do tablóide “Sun”, para quem a participação do ex-
jogador na campanha é uma traição nacional.  
 
— Bobagem, tudo isso não passa de uma grande brincadeira — defende-se o ex-jogador inglês.  
 
Para os alemães, porém, a iniciativa faz parte de uma campanha bem séria: a de criar um clima o 
mais ameno possível com os ingleses durante o Mundial. Afinal, esperam-se que os vizinhos 
tragam o maior contingente de visitantes para a competição (cerca de 100 mil) e o passado de 
relações conturbadas entres os dois países é sempre uma ameaça de tumulto. Basta lembrar da 
batalha campal entre torcedores ingleses e alemães durante a Copa do Mundo de 1998, na 
França.  
 
Não por acaso, autoridades inglesas, incluindo as da Federação, têm feito diversos pedidos para 
que os torcedores evitem provocações e, sobretudo, evitem as famosas canções fazendo menção 
aos tempos de guerra.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 mar. 2006, Esportes, p. 32. 


