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“A NASA não é inacessível”
É o que afirma o ex-estudante da UEL e, hoje, pesquisador da Agência Aeroespacial Norte-americana
*ISABELA DE CLARET

N

atural da cidade de Marília, no interior de São Paulo, Ivan Gláucio
Paulino Lima sempre foi fascinado por
astronomia e astrobiologia e, como ele
costuma dizer, “calhou” de chegar ao
melhor lugar do mundo para desenvolver pesquisas nessa área - a NASA,
Agência Aeroespacial Norte-americana. Apesar da fala despretensiosa, o
atual cargo de Ivan não é nenhuma
coincidência, ele tem uma longa trajetória de trabalho até o Universities Space
Research Association (USRA), empresa que presta serviços para a NASA
e pela qual ele é contratado atualmente.
Ivan é formado em Biologia pela
Universidade Estadual de Londrina
(UEL), onde também fez o mestrado em
Genética e Biologia Molecular, sob a
orientação da professora Márcia Cristina
Furlaneto. Seguiu para o doutorado, na
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e, como parte do programa de
bolsa, também estudou durante um ano
na Inglaterra. Na tese, Ivan analisava a
condição de sobrevivência de microorganismos resistentes a ambientes extraterrestres simulados e foi um contato
que estabeleceu nesse período que o
aproximou da agência aeroespacial norte-americana.
Ele soube que a pesquisadora da
NASA, Lynn Rothschild, estava no Brasil participando de um congresso e aproveitou a oportunidade para convidá-la

para ser membro externo da banca de
defesa de seu doutorado. A pesquisadora aceitou e a tese de Ivan foi bem
recebida, o que favoreceu a idealização
e, posteriormente, a apresentação de um
projeto de pós-doutorado.
O período de espera pela resposta
do projeto de pós-doutorado também
proporcionou a Ivan Lima a experiência
de se tornar colega de trabalho de seus
antigos professores. Ele retornou à UEL
para atuar como docente, no Centro de
Ciências Biológicas, antes de seguir
para o Centro Ames de Pesquisas da
NASA, onde começou seu estágio em
agosto de 2011.
Com o fim do pós-doutorado, o pesquisador aproveitou as férias de 2015 para
visitar o Brasil, depois retornou à NASA
em um novo projeto, como cientista visitante contratado pela empresa USRA.
Em passagem por Londrina no final
do ano passado, ele aproveitou para
divulgar um concurso realizado anualmente pela NASA para alunos de 12 a
18 anos. Em uma palestra aberta ao
público e com grande participação de
graduandos do Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID), que repassariam as informações aos estudantes de Ensino Fundamental e Médio das escolas onde atuam, Ivan Lima resumiu toda sua carreira em uma informação principal: a
NASA não é tão inacessível quanto se
pensa. Ele considera essencial que os
estudantes brasileiros saibam disso.

Por já ter sido um desses alunos,
fascinado por astronomia e com um
imaginário e uma idealização sobre as
instituições de referência na área, ele
se anima ao dizer que quando chegou
na NASA achou o funcionamento muito mais familiar do que imaginava.
“Apesar das técnicas mais avançadas
e equipamentos mais sofisticados, em
termos básicos o andamento do trabalho nos laboratórios é muito semelhante ao que ele já conhecia”, diz. Por
isso, ele quer evidenciar aos brasileiros que a NASA é mais acessível do
que se pensa e a divulgação do concurso voltado a crianças e adolescentes é uma boa maneira de começar
essa desmistificação.
Atualmente, Ivan trabalha em dois
experimentos que serão realizados em
órbita para testar os efeitos de diferentes níveis de gravidade no processo
biológico. Essas pesquisas são fundamentais para saber se o que conhecemos da biologia funciona da mesma
forma em outros planetas, o que poderá
propiciar, por exemplo, o desenvolvimento de agricultura espacial e outras
práticas essenciais para missões espaciais tripuladas a longo prazo.
Ele ainda pretende participar de novas missões para explorar os efeitos de
ambientes extraterrestres, mas como
projeto futuro, outra área que o atrai é
a investigação dos mecanismos de resistência à radiação. O foco das pesquisas para o desenvolvimento de célu-
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las humanas sadias mais resistentes à
radiação é melhorar a sobrevida dos
astronautas, que sofrem os efeitos da
radiação espacial. “Mas esse tipo de
pesquisa poderia, posteriormente, beneficiar o público em geral, pois o conhecimento pode ser aplicado, por exemplo, a tratamentos médicos que utilizam
a radioterapia, como é o caso do tratamento de alguns tipos de câncer”, diz o
pesquisador.
*Estagiária do curso de Jornalismo da
UEL na COM

