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o projeto
Capítulo 1



Bandeiras coloridas de 
verde e amarelo para 

festejar a copa criavam 
um clima patriótico nos 
ares das ruas de quase 

todos os bairros.



 Com a Copa do Mundo pela FIFA quadrienal a ser sediada aqui 
no Brasil, senti que seria um momento oportuno para visitar minha 
comunidade local para ver como os brasileiros, mais diretamente 
a comunidade Sobralense, assiste aos jogos. Eu também queria 
saber se esses jogos eram mais importantes do que os anteriores, 
uma vez que este foi o país anfitrião.

 As ruas da cidade estavam quase como uma cidade fantasma; as 
ruas estavam completamente fechadas e a população para voltam 
do ao normal, após os jogos. Famílias com suas TVs posicionados 
nas janelas ou em uma mesa fora de casa se reuniam para que 
todos pudessem ver. Restaurantes e bares ficavam cheios com os 
amigos todos enfeitados de verde e amarelo. Crianças brincando, 
músicos cantando, pessoas comendo, bebendo e rindo.      



Arco Do Triunfo



Teatro São João



Casa Da Cultura



Rua Coronel Frederico Gomes



Praça São João





Durante os sete jogos disputados, o Brasil chegou 

a disputar o terceiro lugar; visitei 41 lugares, bati 

989 fotos e conheci um monte de pessoas enérgicas 

e entusiastas. Nos capítulos seguintes, você vai 

conhecer vários deles e ver como o povo de Sobral 

viu a Copa do Mundo da FIFA 2014.



brasil vs. CroáCia
Capítulo 2









Jorge Augusto Brás Marinho - Consultor de vendas



 “A corrupção no país não alterou meu amor ou a 

paixão pela seleção. Acreditei que a copa traria al-

gum retorno positivo para o país na auto estima do 

brasileiro, mas não traria outro tipo de benefício.
 

 A Copa de 1994 com a presença e participação 

do jogador Romário foi o grupo ou seleção histórica 

para mim. Eu estava na cidade de Tauá, com uma 

turma de 40 pessoas. Devoramos carnes e bebemos 

cervejas o tempo todo em apenas dois dias quando 

nem dormimos.”











Afrânio Albuquerque Morira - Funcionário público



 “Uma analogia entre o Brasil Futebol e o Brasil 

país é o calor humano. O Brasil acaba driblando 

as dificuldades, e nos momentos em que é preciso 

união, deixamos de lado os males e diferenças e 

nos reunimos em prol do patriotismo.

 Um maior jogador histórico para mim é sem 

dúvidas, o Pelé. Por conta de suas jogadas e gols 

memoráveis. E devemos “agradecer” o Pelé por 

estarmos sediando a copa.”











             





Patricia Inês Zalazar - Dentista - Naturalidade : Argentina



 “Se tivesse que escolher entre Pelé e Maradona eu escolheria Messi.“

 “Entre a Argentina e o Brasil penso que o Brasil deixa mais de lado 

a responsabilidade social pelo futebol do que a Argentina uma vez que 

ambos são fanáticos pelo futebol mas o Brasil é menos responsável e 

interessado pelas causas sociais.

 Se eu tivesse que escolher entre o Brasil e Argentina num confronto 

direto eu ficaria dividida pois nossa rivalidade maior não é contra o 

Brasil mas contra a Inglaterra que nos roubou as ilhas Malvinas.

 Não creio que as mulheres assistam ao futebol mais pelo porte físico 

do que pelo espetáculo porque o esporte desperta muito as emoções 

num espetáculo de um belo físico e saúde.”







Francisco Assis de Castro - Aposentado



 “A copa sendo realizada aqui dá mais 
oportunidade de expressão de amor à nossa 
seleção. Isso também oferece a oportunidade 
de esquecer os problemas por que passamos 
e não adianta ficar se martirizando por 
eles. Com certeza essa é a copa das copas 
porque ocorre em muitas regiões diferentes 
de nosso país. Não podemos esquecer de 
que temos o rei do futebol: Pelé mas houve 
outros momentos marcantes como a copa 
com Bebeto e Romário.”
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brasil vs. MéxiCo
Capítulo 3













José Clodoveu de Arruda Neto - Prefeito de Sobral



 “A seleção brasileira simboliza uma das 
principais características do brasileiro, que é 
o futebol. Você encontra, como cultura, jovens 
de Norte ao Sul do país jogando futebol. É o 
Brasil descrito pela bola.”











Fernando Leal - Artista Gráfico/Diagramador



 “Para nós, foi muito boa essa copa. Não 
somos um grupo de samba, éramos apenas uma 
turma de amigos que se reunia para dançar 
nossos sambas apenas por hobby. Mas graças a 
Deus, conseguimos e tivemos essa surpresa de 
ter fechado alguns eventos bacanas nessa copa 
do mundo, foi demais. Fomos convidados para 
esse evento na praça São João e foi além do 
que queríamos (risos)”

SAMBA DE VERAS: Thiago (sax), Ismael (tantan), Madson (tambourine),
Fernando Leal (banjo), Luis Filho (tambourine), Roney (reco reco), Wilson (surdo)



CaMarões vs. brasil
Capítulo 4





Professor Paulo Passos - Coordenador do curso de Jornalismo – Faculdades INTA



 “A bola ultrapassa a linha, bate na rede pelo lado 

de dentro e o coração dispara. Olhos vidrados, o grito 

estoura as cordas vocais em semitons desafinados 

verde-amarelos. Todos em torno da mesma explosão. 

Futebol congrega, é entrega, apega... Entretanto, 

o mais importante não é captado pelas objetivas... 

poros abertos e emoção à flor da pele.

 Simplesmente é gol... e pronto!”























Neto Sousa - Gerente do Restaurante “O Paulista”



 “Minha experiência foi maravilhosa; 
primeira vez que trabalho em evento assim 
e achei uma experiência muito boa. Gostei 
muito apesar da nossa seleção não ter sido 
a campeã. Mas é a vida.”















brasil vs. Chile 
Capítulo 5





















Vanderlandia Cavalcante - Proprietário do Drinks Bar



 “Apesar dos greves antes do início da copa, 
o Brasil teve um bom rendimento para vários 
comerciantes de todo o país. E jogaram muito 
bem apesar da derrota nesse ano de 2014 
infelizmente. Benefício para os comerciantes 
em especial o bar que estava sob nova direção. 
Que reunia muitas pessoas, torcedoras de 
vários pontos da cidade que resultou em um 
bom rendimento.”











Tatiana Maria Bezerra Santiago - Ajudante de Produção na Grendene



 “Apesar de ser mulher e não ligar muito 
para futebol, foi lindo ver o país inteiro unido 
por sua seleção. A família reunida e pessoas 
aflitas, principalmente as crianças. Essa copa 
foi inesquecível, apesar da derrota, o que mais 
contou foi a alegria dos brasileiros, apesar das 
dificuldades e desigualdades do nosso país. A 
união falou mais alto. Nos divertimos como 
crianças, e que, independente dos resultados, 
somos todos um só.”











Teresa de Melo Oliveira



 “Minha família, graças a Deus, toda abençoada 

por Deus... Meu filho, ele faz grosserias comigo 

mas eu gosto de todos aqui dentro de casa. Meus 

vizinho são todos meus amigos...

 

Tenho 6 bisnetos e gosto de todos e amo eles. 

Sou uma pessoa trabalhadeira e gosto de todo 

mundo e ninguém tem queixa de mim, todos 

gostam de mim.”





brasil vs. ColôMbia
Capítulo 6



























Johnathan Quariguasí - Estudante de Fisioterapia



 “A copa do mundo no Brasil em 2014 foi um evento de grande im-

pacto em nosso país, desde a economia até a união das famílias. Sempre 

é bom ter presente em nossa convivência toda a família e amigos(as) 

para juntos comemorar um evento esportivo de cunho internacional.

 Essa reunião mostra à sociedade internacional e nacional, que, a copa 

do mundo, além de um evento esportivo, é uma manifestação cultural 

em que sempre acrescenta uma mistura de tradições e culturas no nosso 

jeitinho brasileiro de ser.

 Infelizmente nossa alegria não foi por completa, mas o resultado 

deixado pelo evento foi de que, mesmo com tantas dificuldades, podemos 

realizar os melhores eventos do mundo, e que venha 2018 para nova-

mente reunir nossa família e torcer mais uma vez para o nosso país!”
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Airton Silva - Auxiliar de Manutenção das Faculdades INTA



 “Bom, a minha experiência foi boa e ruim 

apesar de que o Brasil perdeu a copa, o 

lado bom foi de estar com os amigos para 

compartilhar os momentos, e curtir uma 

boa festa para parabenizar o belo jogo.”













t 
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Kerginaldo



 “Aqui, na nossa copa do mundo, eu sabia 

que não iríamos ganhar. La ser difícil já que 

estávamos perdendo muitos jogos. Então não 

iríamos passar nessa copa, principalmente por 

haver muitos times bons como a Argentina e 

Alemanha. O Brasil não tem time para passar 

por eles, por isso perdemos de 7 a 1. Acredito 

num outro time mas no Brasil não acreditei.”







Foto: WillaMs Katiane ryan hoover
FotógraFo



 Ryan é um fotógrafo americano que vive em Sobral, 
Ceará há dois anos e meio. Ele fotografou muitos aspectos 
de Sobral em seu papel como fotógrafo do Sobral News 
e Faculdades INTA. 

 Este é o primeiro livro de Ryan, embora seu trabalho 
tenha sido impresso em inúmeras revistas de negócios, 
revistas, jornais e revistas de imóveis no Brasil e nos 
Estados Unidos.



Muhammad Ali
campeão de box

Phil Angelides
Tesoureiro do Estado da Califórnia

Barbara Boxer
Senadora da Califórnia

Jill Biden
esposa do Vice-Presidente dos Es-
tados Unidos

George W. Bush
Presidente dos Estados Unidos 

Katie Couric
personalidade da TV

Tim Kaine
Governador da Virgínia 

Harvey Levin
produtor de televisão e advogado

Michelle Obama
Primeira Dama dos Estados Uni-
dos

Tom Perriello
congressista da Virginia

Em suas viagens, ele já fotografou pessoas como:                      



Içami Tiba
autor brasileiro de obras de educação

Cid Ferreira Gomes
Governador do Ceará

Hérico Hesley
campeão mundial de Jiu-Jitsu

Melissa Otto
Australiana cantora e compositora

Dilma Rousseff
Presidenta da República Federativa do Brasil



Fotografia:
Ryan Hoover 

Entrevistas:
Ryan Hoover &
Samuel Fernandes Linhares

Edição de Texto:
Weyder Macedo &
Gerson Pires de Araujo

Tradução:
Gerson Pires de Araujo 

ebook, Design & Layout:
Ryan Hoover

Copyright © 2014 por Ryan Hoover 
Todos os direitos reservados. Este livro ou qualquer 
parte do mesmo não pode ser reproduzido em 
qualquer escrito, eletrônico, gravação ou fotocópia 
sem autorização por escrito da editora ou do 
autor, exceto para o uso de breves citações em uma 
resenha do livro.

Mapa imagens © 2012 DigitalGlobe, GeoEye

Dados cartográficos © 2012 Google, MapLink

Para entrar em contato com Ryan ou ver mais de seu trabalho visite o site
www.RyanHoover.com


