
O senhor poderia falar sobre a sua 
formação, país de origem e o caminho 
percorrido até os dias atuais? Com certe-
za sua história irá inspirar os nossos 
jovens!
Eu sou boliviano, estudei numa escola 
religiosa católica e depois estudei 
Agronomia na Bolívia, mas sempre quis 
ter uma formação além da graduação 
universitária. Depois de formado, 
procurei uma bolsa de estudos para 
estudar Mestrado em Economia Agrícola, 
na Inglaterra. Tive que me esforçar muito, 
pois o curso tinha um alto nível de 
exigência. Trabalhei em um instituto de 
pesquisa e também no Ministério da 
Agricultura da Bolívia. Depois, tive    
interesse em cursar um Doutorado e fui 
estudar Economia Ambiental na Holanda, 
onde consegui outra bolsa de estudos. 
Quando retornei para a Bolívia, voltei a 
trabalhar no Ministério da Agricultura até 
que recebi uma ligação da FAO perguntan-
do se eu tinha interesse em aplicar para 
uma vaga e assim eu fui para a Costa Rica 
onde fiquei seis anos e mais três anos no 
Chile. Depois eu vim para o Brasil para 
mais três anos e meio de trabalho. 

Qual foi a sua principal motivação para 
chegar neste patamar de representante 
da FAO? 
Com certeza, eu sempre tive muito    
interesse em aprender línguas e ter 
aprendido inglês foi uma ferramenta 
muito importante na minha carreira. Para 
trabalhar na FAO você precisa pelo menos 
aprender três línguas. Também tem a 
questão de gostar de ter uma vida inter-
nacional e isso é muito importante porque 
você precisa se afastar de seu país, não 
vai ver a sua família com frequência. 
Então, tem que ter uma visão global, para 
além do que acontece na sua região e de 
dar respostas para os grandes problemas 
da humanidade.

Qual a visão da FAO para a segurança 
alimentar e quais os planos para o Brasil?
A visão da FAO é a erradicação da fome. O 
nosso diretor geral, que é um brasileiro, 
fala que o único número aceitável em 
termos de segurança alimentar é zero, o 
que significa que não tenhamos nenhuma 
pessoa no mundo passando fome, o que 

que tem como objetivo despertar nos 
jovens o desejo de seguir uma carreira 
científica. Sendo assim, o que o senhor 
teria a falar sobre as Ciências Agrícolas? 
Que papel elas têm para superar o proble-
ma mundial da fome e crescimento popu-
lacional? 
As Ciências Agrícolas, Veterinárias, Biolo-
gia, Física, dentre muitas outras. São 
muitas as ciências necessárias para apoiar 
a produção de alimentos. A agricultura 
familiar precisa de uma visão abrangente, 
de uma visão integral, em termos das 
disciplinas, para contribuir para essa 
grande resposta que é aprimorar a produ-
tividade com alimentos de qualidade. 
Mesmo a Educação tem um papel funda-
mental porque precisamos saber o que é 
bom para nós, para entender os grandes 
problemas e trabalhar nas respostas para 
eles. 

Consideramos que, como seres humanos, 
estamos sempre em aprendizado e 
empreendendo novos projetos. Quais 
sonhos profissionais o senhor gostaria de 
realizar?
Eu sempre quero deixar legados. O meu 
sonho é poder deixar alguma coisa 
concreta para a humanidade. A ideia é ter 
orgulho de um projeto que foi seu. Então, 
eu quero deixar um escritório da FAO no 
Brasil com uma visão de futuro. Quero 
aprimorar a cooperação Sul-Sul. O Brasil 
tem muita coisa para levar em termos de 
resultado de pesquisa, em termos de 
conhecimento, para outros continentes. 
Acho que é fundamental proporcionar 
essa troca de experiências bem sucedidas. 

O senhor poderia adiantar um pouco 
sobre o que está preparando para a pales-
tra na Universidade Federal da Bahia? 
Como pretende chamar atenção dos 
estudantes participantes do evento para 
a temática de sua palestra?
O principal é mostrar o que é esse Ano 
Internacional da Agricultura Familiar. Em 
segundo lugar, mostrar que temos 
grandes desafios e que o jovem precisa 
conhecer e entender o problema, saber 
questionar e pensar na sua contribuição. 
Então, é importante que os jovens 
procurem suas próprias respostas.

não é um objetivo muito fácil. Mas tanto 
ele como nós temos uma visão otimista e 
o Brasil está mostrando que isso é 
possível. Por exemplo, o Brasil há dez 
anos tinha 19% da população em situação 
de insegurança alimentar e hoje está 
abaixo de 5%, o que para a FAO, tecnica-
mente, o país já erradicou a fome como 
um problema endêmico, estrutural. Agora, 
falta concentrar nos grupos mais 
vulneráveis, como os povos indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, que vivem em 
regiões de difícil acesso. O mundo está 
aprendendo com o Brasil. 

O que está envolvido nas atividades do 
escritório da FAO aqui na região Nordeste 
do Brasil? 
Recentemente, temos instalado um 
escritório em Campina Grande, na Paraí-
ba, para atender o Nordeste e os nossos 
programas têm a ver com o manejo dos 
recursos naturais da caatinga, como fazer 
diagnósticos da segurança alimentar, 
contribuir com os esforços da convivência 
com a seca e encontrar as melhores 
soluções para isso.

Sabemos que o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar está dentro de um 
engajamento mundial. Dentro desta 
proposta, qual é a contribuição do público 
jovem, estudante da educação básica, 
como o público do 5º Encontro de Jovens 
Cientistas, nesta cooperação?
O primeiro objetivo é dar mais visibili-
dade para o que a agricultura familiar faz 
para alimentar o mundo. Mais de 50% dos 
alimentos do mundo vêm da agricultura 
familiar e, no Brasil, mais de 60% dos 
alimentos que temos no dia a dia são 
fornecidos pela agricultura familiar. 
Muitas vezes a produção é feita por 
jovens agricultores. Então, precisamos 
aprimorar tecnologias e políticas e está aí 
o papel do jovem neste processo, até 
porque a resposta para isso tudo está 
baseada na pesquisa. O mundo vai  
precisar de mais alimentos e mais produ-
tividade e precisamos da pesquisa para 
dar resposta a estes problemas como 
manejo de solo, doenças, qualidade dos 
produtos, armazenagem, etc. 

O senhor será palestrante de um evento 

ENTREVISTA

BOJANIC ALAN 
BOJANIC ALAN 
Representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura (FAO/ONU) no Brasil participa do 5º Encontro de Jovens 

Cientistas. Confira a entrevista! 

Encarte Especial para o 5ª Encontro de Jovens Cientistas
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Sala Verde da UFBASala Verde da UFBA
Comemora o Ano Internacional da Agricultura Familiar 
com ações educativas intituladas Jovens do Dedo Verde 
     Segundo a Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), 
a agricultura familiar inclui todas as atividades 
agrícolas de base familiar e está ligada a diver-
sas áreas do desenvolvimento rural; consiste 
em um meio de organização das produções 
agrícola, florestal, pesqueira, pastoril e aquícola 
que são gerenciadas e operadas por uma 
família e predominantemente dependente de 
mão-de-obra familiar, tanto de mulheres 
quanto de homens.
     Este ano, estamos comemorando em todo o 
planeta o Ano Internacional da Agricultura 
Familiar, com o objetivo de apoiar a formulação 
de políticas que promovam a agricultura famil-
iar sustentável, aumentar o conhecimento, a 
comunicação e sensibilização pública, obter um 
melhor entendimento das necessidades, poten-
cial e restrições da agricultura familiar e criar 
sinergias para a sustentabilidade.
     Neste contexto, a Sala Verde da UFBA, tem 
promovido um conjunto de ações educativas, 
cujo carro-chefe é oficina ”Jovens do Dedo 
Verde”. É uma iniciativa inspirada na história do 
menino Tistu, retratada pelo escritor francês 
Maurice Druon, no livro O Menino do Dedo 
Verde (1957). Com seu polegar verde espalhava 
plantas e flores na cidade de Mirapólvora, 
inclusive nas armas da fábrica o Senhor Papai. 
Esta oficina é uma ação conjunta com o Compo-
nente Curricular ACCS A82 – Programa Social de 
Educação, Vocação e Divulgação Científica da 
Bahia e com o Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência da UFBA (PIBID/-
CAPES/UFBA), com vistas à implantação de 
Hortas Escolares Suspensas em instituições de 
ensino.
     Em 2014, promovemos 4 (quatro) atividades 
educativas, que incluíram uma oficina de 
criação de hortas suspensas, peças de teatro e 
uma gincana. Em fevereiro estivemos no Centro 
Integrado da Criança e do Adolescente (CIAC), 
no Alto de Ondina, uma instituição não formal, 

onde trabalhamos com cerca de 60 crianças e 
pré-adolescentes.
     Em maio, estivemos na Escola Municipal 
Irmã Elisa Maria, em Fazenda Grande, durante a 
12ª Semana Nacional de Museus do Núcleo de 
Ofiologia e Animais Peçonhentos da UFBA. 
Nesta escola trabalhamos com cerca de 300 
crianças e pré-adolescentes que implantaram a 
horta, cultivaram e já estão colhendo os 
legumes, verduras e temperos que estão sendo 
usados na preparação da alimentação na 
escola.
     Durante a 8ª Primavera de Museus do 
Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da 
UFBA, em setembro a vez foi do Colégio    
Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires, em 
Alto de Coutos. A oficina nesta escola foi agita-
da e as atividades aconteceram com 500 jovens 
que implantaram a horta, assistiram às peças e 
participaram da gincana.
     Nossas atividades não se restringiram a 
Salvador, pois estivemos também na comuni-
dade de São Francisco do Paraguassu, distrito 
de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, no 
Colégio Municipal de Primeiro Grau São 
Francisco do Paraguassu, trabalhando com 
cerca de 200 estudantes. Nesta escola os alunos 
puderam levar suas hortas suspensas para casa 
depois das hortaliças crescerem sob os seus 
cuidados.
     Acreditamos que estas ações ressaltaram 
que agricultura familiar é a forma predomi-
nante de agricultura tanto nos países desen-
volvidos quanto nos países em desenvolvimen-
to; que os agricultores familiares são uma parte 
importante da solução por um mundo livre da 
pobreza e da fome e que a agricultura familiar 
contribui para um desenvolvimento sustentável.
 

Rejâne Lira 
Bióloga, Professora Associada do Instituto de 

Biologia e Coordenadora da Sala Verde da UFBA

OBRIGADO PELA PRESENÇA

ESPERAMOS VOCÊS EM 2015!
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