
Aos professores:

Munir S. Skaf-Pró-Reitor de Pesquisa, Fernando A. Hashimoto-Pró-Reitor de Extensão, 
Pascoal J.G. Pagliuso-Diretor do IFGW, e Prof. Mario A. Bernal-Coordenador de Extensão do
IFGW,

Prezados professores,

Tive uma proposta não aprovada do evento “Exposição de Holografia” para a próxima edição do 

Programa Ciência e Arte nas Férias-PRP. 

Critérios não se discutem, sei disso pois na maioria dos processos de seleção de que tenho 

participado sempre tem sido difícil decidir, sabendo que os que não são selecionados acostumam 

ter merecimentos próximos ou até iguais que os que foram selecionados. Critérios mudam, as 

pessoas são outras, as ideias também.

Mas isso não impede que o não selecionado saia sem queixa, afinal, isso também faz parte, com 

mais ou menos manifestação.

Em conversa onde o professor Skaf me dedicou tanto tempo como foi preciso, que foi até que 

minhas ideias travaram de tão acumuladas, sugeriu-me que escrevesse minha história. Agradeço 

muito pois não tinha pensado nisso, passo muito tempo contando anedotas, e se as colocasse por

escrito poderiam ser mais úteis. Estou rascunhando isso. Desde que em 2000 decidi não 

aposentar, encaminhei minha atividade para ser mais a contento do que achava que seria mais 

certo fazer. Sobre tudo, mais reflexiva e abrangendo o tripé pesquisa, ensino e extensão. Esta 

parte final de minha carreira que ainda está se desenvolvendo alavancou um trabalho que vinha 

fazendo desde o início, o evento de extensão chamado "Exposição de Holografia". Sem querer 

tomar demasiado tempo, é dele que irei colocar brevemente a história. 

Por fazer fotografia 3D entrei na holografia, e por fazer holografia fui convidado em 1975 a vir para

a UNICAMP, não tinha essa técnica na América Latina. Nos eventos anuais "Universidade Aberta 

ao Público-UAP" todo ano mostrei hologramas e experimentos descrevendo os seus princípios, 

com grande fluxo de público. Mas foi em 1981 que apresentei o mesmo em espaço comercial, no 

Cambui, como "1a Mostra Brasileira de Holografia", já com características originais como colocar 

o objeto ao lado de seu holograma, p.ex.. Em 1982 apresentei já como "Exposição de Holografia", 

em espaço maior, na reunião da SBPC na UNICAMP, incluindo pela primeira vez um retrato 

holográfico. Repetindo no ano seguinte, e depois todo ano inclusive quando as UAP foram 

descontinuadas até a chegada, depois, das "Universidade de Portas Abertas-UPA", com alguns 

miles de visitantes ao todo. Em 1992, na perspectiva de concorrer ao "Prêmio Estímulo" da 

Prefeitura Municipal de Campinas, na categoria hoje inexistente de "Divulgação Científica", investi 

em alguns hologramas comprados nos EUA e, já ganhador, tive o evento apresentado por 

semanas no espaço com ele inaugurado no Lago do Café, incluyendo um kit que permitiu a alunos

do COTUCA fazer pequenos hologramas. 



Chegando a 2002 tivemos a remodelação do Ciclo Básico oferecendo computador e projetor 

multimídia, mais as bolsas SAE, os editais PREAC, e o “Ciência e Arte nas Férias" da PRP, e o 

evento passou a ser um conjunto de dois ou três módulos com palestra desenvolvendo o tema 

"Imagens" e experimentos não somente de hologramas como também de óptica básica. Logo 

depois tivemos a exclusividade de colocar um retrato holográfico (único caso na América Latina), 

quando já a holografia era uma técnica em clara extinção, não mais aparecendo sequer em 

museus. Fizemos a inclusão de laserzinhos de diodo nos experimentos, dando clareza e impacto 

visual, e um desenvolvimento de experimentos feitos com elementos simples a partir de 

disciplinas da Licenciatura em Física, com a participação de seus alunos nos eventos. A cada 

evento notava que algo poderia ser acrescentado, mudado, e recebia contribuições dos alunos, 

amigos e parentes, e do público, para que o evento seguinte fosse melhor. Música no ingresso 

das pessoas, colocando a figura mor do jazz, Louis Armstrong, cantando "What a Wonderful 

World", música que reaparece depois com um delicioso teatro de sombras. Implementamos a 

distribuição dos alunos em quatro grupos logo no início por meio de crachás coloridos, separando 

"turminhas" que conversavam demasiadamente entre si; interação com perguntas frequentes ao 

público, sem resposta fácil, senão levando a refletir; o professor sentando com o público, ou por 

trás dele, os monitores captando as situações e apresentando experimentos no meio da palestra, 

o apito com cartão amarelo para, fazendo um paralelo com o futebol, controlar aos "infratores" que

atrapalhassem. Voluntários chamados a chegar na frente e participar, com aplauso 

acompanhando sua participação, a temática abrangendo geografia, história, arqueologia, 

geografia, sexo, até religião, e, claro, física da luz. O professor quebrando a formalidade em 

brincadeira que virou anecdota, reduzindo a separação geracional com o público. Etc..

Sendo realizado desde 2008 no anfiteatro do Planetário do Museu Dinâmico de Ciências de 

Campinas, transportando eu mesmo a cada evento as caixas e mala com os hologramas e 

experimentos, micro e projetor; uma hora para montar o conjunto e meia hora para desmontá-lo.

Foram umas 32 escolas, uns 50 eventos, mais de 2.000 alunos ao todo. Nos “Ciência e Arte nas 

Férias” foram 52 eventos e 4 nos “Ciência e Arte no Inverno”, algo como 2.400 alunos. 

Não é apenas uma questão de número, é uma questão de desenvolvimento de oferecer ao 

público jovem o que de melhor posso ter recolhido e entendido nos meus 50 anos de atividade 

como pesquisador universitário. 

Quebrando o academicismo para centralizar no mais importante, a procura do conhecimento e os 

degraus disso.

Como dos elementos de apoio somente resta o das bolsas SAE, que não são suficientes para 

garantir o evento como era com os alunos de Licenciatura, entendo que não poderei continuar 

com ele e darei encerramento, satisfeito, nesta 4a feira dia 22 com a visita de uma turma de 

escola vinda de Pirassununga. Ficaria honrado de poder contar com a presença dos senhores. 

O evento será na sala IF-13, o Anfiteatro do Instituto de Física, às 14h.



Referências na internet:

• Ciencia e Artes nas Ferias 2017 Oficina "Holografia e Imagem":

 https://www.youtube.com/watch?v=CSjMJqjM33E&t=2s 

• Exposição de Holografia - Prof Lunazzi: https://www.youtube.com/watch?v=zsUJ9Z-

iEJ8&t=59s 

• Homenagem ao Prof. Lunazzi no CIÊNCIA E ARTE NAS FÉRIAS-PRP-UNICAMP 2012 

(ovação de 160 alunos): https://www.youtube.com/watch?v=LdmnJ14xy5A&t=45s

• Página sobre a participação no programa Ciência e Arte nas Férias: 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/Ciencia-e-Arte-nas-

Ferias/Ciencia_e_Arte_nas_Ferias.htm 

Atenciosamente,

José J. Lunazzi

–---------------------------------------
Prof. José Joaquín Lunazzi
Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Física
Campinas-SP-Brazil
lunazzi@ifi.unicamp.br
www.ifi.unicamp.br/~lunazzi
+(55)(19)35212451
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