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■ Sociologia rural

Propriedade intelectual

O artigo “Propriedade intelectual e organiza-
ção da P&D vegetal:evidências preliminares da
implantação da Lei de Proteção de Cultivares”,
de Sergio Medeiros Paulino de Carvalho,do Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial,e Ser-
gio L.M.Salles-Filho e Sonia R.Paulino,da Uni-
versidade Estadual de Campinas,discute co-
mo o processo de reconhecimento de direitos
de melhoristas, na forma de proteção de culti-
vares,no Brasil se fez a partir de uma estraté-
gia nacional de articular propriedade intelec-
tual e desenvolvimento tecnológico nacional.A
proteção intelectual é entendida como mecanis-
mo de articulação e coordenação entre os agen-
tes envolvidos no processo de inovação.A me-
todologia de coleta de dados consistiu na aná-
lise dos titulares de cultivares protegidas no Bra-
sil disponibilizados pelo Serviço Nacional de
Proteção de Cultivares,cruzando esses dados
com os constantes do relatório de acompanha-
mento da produção de sementes no Brasil,ela-
borado pela Embrapa em parceria com o Mi-
nistério da Agricultura e a Associação Brasilei-
ra de Sementes e Mudas (Abrasem).Entre as
principais conclusões está a de que o processo
de reorganização da pesquisa pública,por meio
de parcerias estruturadas em torno do desen-
volvimento de novos cultivares,contribuiu for-
temente para a manutenção da presença públi-
ca no mercado de sementes,mas varia entre
as espécies pesquisadas.

REVISTA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL –
V. 45 – Nº 1 – BRASÍLIA – JAN./MAR. 2007

www.revistapesquisa.fapesp.br/scielo142/sociologiarural.htm

■ Entomologia

Importância da polinização 

Tecoma stans (L.) Kunth é uma espécie vege-
tal introduzida no Brasil,comumente encontra-
da em áreas urbanas e considerada invasora de
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Notícias

ambientes cultivados e áreas de pastagem.No
trabalho “Diversidade de abelhas em Tecoma
stans (L.) Kunth (Bignoniaceae):importância na
polinização e produção de frutos”foram estu-
dados aspectos da biologia floral, diversidade e
comportamento de coleta das abelhas em flo-
res de T. stans em três áreas urbanas no Sudes-
te do Brasil.Nas três áreas, T. stans mostrou-se
importante fonte de recursos alimentares utili-
zados por 48 espécies de abelhas. Centris tarsata
Smith e Exomalopsis fulvofasciata Smith (Hyme-
noptera:Apidae) foram os polinizadores efeti-
vos mais abundantes e Scaptotrigona depilis
Moure (Hymenoptera:Apidae) a espécie pilha-
dora mais freqüente.A grande maioria (87,5%)
dos visitantes de T. stans coletou exclusivamen-
te néctar.Em todos os estágios florais,as maio-
res concentrações médias de néctar ocorreram
entre 10 horas e 14 horas. A maior abundância
de polinizadores ocorreu nos períodos de maior
disponibilidade de pólen e estigmas receptivos,
fato esse que pode ser determinante para o su-
cesso reprodutivo de T. stans.De acordo com
os autores, Cláudia I. Silva e Solange C. Augus-
to, da Universidade Federal de Uberlândia,Sil-
via H.Sofia,da Universidade Estadual de Lon-
drina,e Ismar S.Moscheta,da Universidade Es-
tadual de Maringá,os resultados do trabalho in-
dicam ainda maior produção de frutos em plan-
tas que receberam o número maior de poliniza-
dores efetivos.

NEOTROPICAL ENTOMOLOGY – V. 36 – Nº 3 – LON-
DRINA – MAIO/JUN. 2007

www.revistapesquisa.fapesp.br/scielo142/entomologia.htm
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■ Fotografia

São Paulo e Lisboa

O trabalho “Cons-
truindo imagens, fa-
zendo clichês: fotó-
grafos pela cidade”,
de Eliana Almeida
de Souza Rezende,
da Universidade Es-
tadual de Campi-
nas, parte da análi-
se de duas coleções
de fotografias, uma
paulistana e outra
lisboeta, produzidas
nas duas primeiras
décadas do século
XX, que se articu-
lam através de suas
semelhanças temáti-
cas.A pesquisa apre-
sentada não preten-
de ser nem a soma-
tória das diferentes imagens nem a segmentação das
mesmas por agência produtora, mas, antes de tudo, um
discurso sobre a cidade, onde cada imagem dialoga com
as demais produzidas sobre o mesmo tema. O eixo de
construção deste diálogo entre as diferentes imagens es-
tá no discurso sanitário e pretende contribuir com um
dos muitos olhares possíveis sobre a cidade.

ANAIS DO MUSEU PAULISTA: HISTÓRIA E CULTURA MATERIAL

– V. 15 – Nº 1 – SÃO PAULO – JAN./JUN. 2007

www.revistapesquisa.fapesp.br/scielo142/fotografia.htm

■ Memória

Recordações de Enzo Faletto

Revendo a tese defendida em Dependência e desen-
volvimento na América Latina, escrita em colaboração
com Enzo Faletto, o ex-presidente da República Fernan-
do Henrique Cardoso mostra no texto “Análise e memó-
ria (recordações de Enzo Faletto)”como o raciocínio eco-
nômico da Cepal nada tinha do simplismo da versão vul-
gar da teoria do imperialismo, e que o estruturalismo la-
tino-americano, ao combinar sempre análise econômi-
ca com análise política, revelou que em nenhum país
da região havia a inevitabilidade de uma forma especí-
fica de dependência, mas a variabilidade das formas de
integração ao mercado mundial e, portanto, das alterna-
tivas para o seu crescimento econômico. Isso, com a ex-
ceção de Cuba, isolada na sua ligação com o bloco so-
viético. No mundo de hoje, transformado pela globali-
zação, essa nova forma de relação capitalista, não se pode
entender a conjuntura política nem as posições e análi-

ses intelectuais daquela época sem ter presente que União
Soviética, Cuba e China constituíam um contraponto ao
estilo de desenvolvimento do capitalismo ocidental.

TEMPO SOCIAL – V. 19 – Nº 1 – SÃO PAULO – JUN. 2007

www.revistapesquisa.fapesp.br/scielo142/memoria.ht

■ Identidade social

Imagens do malandro

O texto “‘Navalha não corta seda’: estética e performan-
ce no vestuário do malandro”, de Gilmar Rocha, da Pon-
tifícia Universidade Católica de Minas Gerais, explora
as imagens do malandro, tendo como foco de análise sua
indumentária e suas performances corporais. As ima-
gens são veiculadas nos livros de memórias, na impren-
sa, nas músicas, no cinema, na literatura, no discurso ma-
landro e sobre o malandro, convergindo para a constru-
ção de uma representação estética de uma personagem
que tem no vestuário um dos principais mecanismos de
eficácia simbólica de sua identidade social.

TEMPO – V. 10 – Nº 20 – NITERÓI – JAN. 2006

www.revistapesquisa.fapesp.br/scielo142/identidadesocial.htm

■ Literatura

Quatro amigos 

Fernando Sabino
(foto), Otto Lara Re-
sende, Hélio Pellegri-
no e Paulo Mendes
Campos traçaram re-
tratos de pessoas com
as quais conviveram
ao longo de suas vidas
por meio de perfis
concisos, seja na for-
ma de elegias, seja mesmo de necrológios. Embora esses
textos sejam imprescindíveis para fundamentar o estilo
de cada um dos escritores mineiros, eles também carre-
gam a síntese de cada experiência pessoal, que é funda-
mental para a análise da crônica, gênero que o quarteto
praticou e no qual podem ser enquadrados os perfis exa-
minados neste ensaio. Este foi o tema do artigo “‘Os qua-
tro cavaleiros de um íntimo apocalipse’ e suas biografias
vicárias: Fernando Sabino, Otto Lara Resende, Hélio Pel-
legrino e Paulo Mendes Campos na escrita de perfis”, de
Gabriela Kvacek Betella, da Universidade de São Paulo.

ESTUDOS AVANÇADOS – V. 21 – Nº 60 – SÃO PAULO –
MAIO/JUL. 2007

www.revistapesquisa.fapesp.br/scielo142/literatura.htm
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