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Revista Pensamento & Realidade, da Faculdade São Luís,
neste seu 14º número, entra no seu sétimo ano. Nesse
tempo, a Revista tem se dedicado a publicar textos que
procuram refletir, a partir das áreas dos diversos cursos oferecidos pela Faculdade, sobre a realidade social brasileira e
sobre aspectos da realidade empresarial.
Neste número, inauguramos mais uma seção: Estudos
sobre a Pobreza. Esta é destinada a publicar o resultados das
pesquisas que são realizadas no interior do Núcleo de Estudos sobre a Pobreza (NEPO/FSL), criado em 2003, pela Faculdade São Luís. O Núcleo tem procurado, desde o final
de 2003, socializar as suas pesquisas por meio dos Encontros
com a Realidade Social abertos a todas as pessoas que pretendem refletir criticamente sobre a questão da pobreza. Agora, abrimos uma nova frente de atuação do NEPO/FSL.
Nessa seção, o primeiro artigo foi escrito por Eduardo
Loebel: “As noções de capital social e pobreza no Brasil”.
Nesse texto, o autor procura apontar a contribuição da noção
de capital social para o estudo sobre a pobreza, levando em
conta, inclusive, uma situação empírica. No segundo, Cassiano Ricardo Martines Bovo estuda a questão da pobreza
sob o enfoque da violação dos direitos humanos: “Pobreza,
direitos e vidas: algumas evidências”. Bovo parte da concepção que relaciona a pobreza às violações de direitos econômicos, sociais e culturais e chega a examiná-la como violação
do direito à vida, sobretudo nas periferias das grandes cidades. No terceiro, Wagner Lopes Sanchez faz uma discussão
a respeito de categorias teóricas que podem contribuir para
o estudo da pobreza: “Paisagem, espaço e pobreza: interfaces
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teóricas possíveis”. Ao utilizar duas categorias oriundas da geografia —
paisagem e espaço —, ele aponta as contribuições que estas podem
oferecer para a compreensão da realidade da pobreza.
Na seção Artigos, padre José Maria Monteoliva, em “A arte da
entrevista na administração de empresas”, apresenta a entrevista, no
contexto das organizações dos nossos dias, como uma situação de encontro e diálogo interpessoal. Já Mauro Maia Laruccia, com “Da organização virtual à Organização Atual”, reflete sobre questões conceituais
relacionadas ao virtual, ao atual e à virtualização no âmbito das organizações empresariais nos dias de hoje.
Na seção Notas e Comunicações, Waldomiro Piedade Filho apresenta-nos a “Projeção de Receitas, Custos e Despesas nos Projetos de
Viabilidade Econômico-Financeira”.
São Paulo, abril de 2004.
CASSIANO RICARDO MARTINES BOVO e WAGNER LOPES SANCHEZ
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