Lançamento do livro "Futebol e Informação"
24/4/2009 09:29:24 - Rio Grande do Sul
Com uma inquietude pessoal em responder o questionamento de um aluno, o doutor em Relações Públicas e consultor
de empresas Roberto Porto Simões decidiu estudar a possibilidade de explicar o futebol utilizando a Teoria da
Informação. Foi a partir dessa necessidade que surgiu o livro “Futebol e Informação: Driblando Incertezas”, que será
lançado no próximo dia 24 de abril, a partir das 19h, no prédio 41 da PUCRS.
Com um ar lúdico e de uma maneira concisa e didática, a obra oferece subsídios a estudantes, profissionais e
apreciadores de futebol que desejam melhor compreender o esporte. Conforme o autor, a informação é essencial na vida
de qualquer pessoa, mas muitas vezes esta não é compreendida, e o livro tem o objetivo de minimizar as incertezas que
surgem para aqueles que gostam de futebol. A obra apresenta uma maneira diferente de leitura, onde o jogo de futebol
esta sob a ótica de uma teoria.
A cada capitulo do livro, Simões aplica a teoria em todos os componentes de uma partida, seja ele o técnico, o arbitro,
o bom e o mau jogador, a torcida, e até mesmo a bola e o campo. Ressalta que a informação organiza pelo simples
motivo de reduzir as incertezas e levar a decisões mais concretas.
Outro aspecto abordado pelo autor é que o jogo de futebol é vencido por aqueles que obtiverem o máximo de dados
verdadeiros que levem à informação. Observa que um jogador de futebol deve ter como talento um domínio da visão do
processo de informação.
Sobre o autor
Roberto Porto Simões, desde 1969, é professor e pesquisador na área da Comunicação Social, mais especificamente nas
Teorias de Informação, na Faculdade de Comunicação Social, PUCRS – Famecos, mais especificamente nas teorias
dessa disciplina.
Serviço
O que: Lançamento do livro “Futebol e Informação: Driblando Incertezas”, de Roberto Porto Simões
Quanto: 24 de abril, a partir das 19h
Onde: Pontifícia Universidade Católica (PUCRS) Sala de Recepção – Prédio 41
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