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EDITORIAL
Temet nosce. Este aforismo que é vinculado a diversos pensadores da Grécia, e que
também escrita no pátio de Templo de Apolo tem uma relação especial com este número da
RECoDAF. Traduzido e interpretado na língua portuguesa, temet nosce significa “conhece a ti
mesmo”, e nos estudos dos aforismos, dos ditados e de máximas ora aparece como sinônimo
do conceito de que o homem deve conhecer a sua própria casa, sua própria mente, seus
limites, suas qualidades e seus defeitos para alcançar a plena convicção de seu ego e de sua
própria existência.
Conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre o Brasil é parte da jornada de nosso
periódico. O saber de quem são os nossos acadêmicos, as nossas instituições, e quais são as
pesquisas e os estudos desenvolvidos neste país é parte do entendimento da nossa própria
história, de nossas conquistas e dos desafios que precisamos perpassar para aproveitarmos
cada vez melhor as oportunidades que temos em solo nacional não só pela ciência, mas
também pelas comunidades que tanto necessitam de desenvolvimento tecnológico em
diversas áreas do conhecimento.
Neste volume, reunimos a compilação de revisões de literatura sobre pesquisadores e
grupos de pesquisa que atuam diretamente com os temas Agricultura e Tecnologia no Brasil.
Os textos destas revisões de literatura foram elaborados pelos próprios pesquisadores ou por
membros de seus grupos ou de suas instituições. São trabalhos que expõem quais são as
pesquisas desenvolvidas neste início de milênio (2000-2016), seus resultados e suas
contribuições para a agricultura: principalmente através do desenvolvimento e do uso de
tecnologias.
Fernando de Assis Rodrigues
Editor

RODRIGUES, F. A. Editorial. RECoDAF – Revista Eletrônica Competências Digitais para
Agricultura Familiar, Tupã, v. 2, n. 1, p. 3, jan./jun. 2016. ISSN: 2448-0452

3

