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Resumo

A holografia gerou um Prêmio Nobel que ficou entre os dez mais destacados do século XX porque 
sua teoria, envolvendo fenômenos básicos das ondas é, na prática, perfeita; O que a fez famosa, 
porém, foram as imagens tridimensionais perfeitas obtidas de objetos e até de pessoas. Sem que a 
grande maioria das pessoas as tenha visto, as imaginam por causa de um filme onde simulava-se 
uma cena aparecendo flutuante no ar, o “Guerra nas Estrelas” com a personagem da princesa Leia. 
Poucas pessoas sabem que a holografia acabou, ficando como mito. Ficou no mesmo século que 
surgiu, hoje não se vem hologramas em museus, não se tem para comprar, pouquíssimas pessoas os 
fazem e a mídia chama de hologramas a simples reflexos em vidros ou projeções em telas que, por 
passarem despercebidas, geram a ilusão de uma imagem fantasma mas oferecem apenas imagens 
2D (bidimensionais), válidas apenas para quem não conhece os verdadeiros hologramas. Poucas 
pessoas sabem também que a UNICAMP tem realizado um trabalho de desenvolvimento do tema, 
evoluindo para novas técnicas de imagem, e que o Prof. Lunazzi possui uma coleção de hologramas
única na América Latina. Os objetivos deste trabalho são: 
Primeiro: traçar brevemente a trajetória histórica da holografia no Brasil. Segundo: descrever 
brevemente o evento "Exposição de Holografia", o mais antigo evento de extensão da UNICAMP, 
que durou de 1981 a 2017.  
Terceiro: fazer um paralelo entre o declínio da holografia e da imagem tridimensional como 
técnicas populares de imagem e o do evento de divulgação científica visto por miles de alunos de 
escolas públicas e também por miles de pessoas, público geral, de qualquer idade.

Palavras-chave: Divulgação científica. Exposições de baixo custo. Carências na divulgação
científica. A holografia. Óptica e imagens.

Abstract

Holography is a discovery that earned a Nobel Prize which is referred as being within the ten most 
reliefed of the XX Century because his theory works perfectly in practice, involving basic concepts 
of waves. What made it most popular, on the other hand, was the achieving of three-dimensional 
perfect images from objects and even persons. Most of the public never saw a

hologram, but imagine as being like the representation of princess Leia at the first movie "Star 
War". Very few people knows that holography ended, remaining as a myth. It stayed in the same 
century in which was created, one does not see now holograms in museums, neither available to 
buy, very few persons produce it while the midia names as holograms simple reflections or 
projections which are two-dimensional. Because the support is not percepted, the idea of a phantom
is what impresses people who does not know the true holograms. Very few peolple also knows that 
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UNICAMP made developments on the subject and that Prof. Lunazzi has a collection of holograms 
that is unique in Latin America. The goals of this article are: First, to make a brief description of the
history of holography in Brazil. Second: to make a brief description of the event "Exhibit of 
Holography", the oldest event of science divulgation of UNICAMP, lasting from 1981 to 2017. And
Third, to make a parallel between the decline of holography and three-dimensional imaging  as 
popular imaging techniques with that of the "Exhibit of Holography" after being presented to 
thousand of public school students and also of general public, of any age.

Keywords: Scientific divulgation, Low cost exhibits, Need of scientific divulgation, Light 
and Life, Optics and Images.

1. A holografia de imagens no Brasil

É referido(1,2) que o primeiro a exibir um holograma no Brasil foi o alemão Dieter Jung, quando 
professor na Universidade Federal de Bahia, em 1975. O primeiro holograma realizado no pais foi, 
no entanto, resultado de um curso de um mês realizado pelo Prof. Lunazzi no Instituto de Física da 
UNICAMP quando foi convidado em dezembro de 1974.  Já como professor no mesmo, um ano 
depois, monta um laboratório de holografia para a pesquisa nas aplicações metrológicas, dado que 
em termos de imagem não se tinha a possibilidade de exibir facilmente hologramas de tamanho 
maior que 5 cm x 5 cm, pela dependência de requerer um laser para isso, aparelho caro mesmo nos 
modelos de menor potência (1 mW). Os trabalhos de Lunazzi foram inicialmente em aplicações da 
holografia a medições não destrutivas de precisão em elementos mecânicos e biológicos e no 
desenvolvimento de  equipamentos para holografia, até em 1983 realizar o primeiro holograma para
reconstrução com luz branca do pais. Esse holograma foi exibido em 1984 em Frankfurt na 
Alemanha, na maior exposição de holgorafia já realizada, e foi no catálogo dessa exposição que 
Lunazzi observou em uma fotografia de holograma um novo efeito que transferia para a fotografia 
toda a tridimensionalidade do holograma(3). Pela receptividade de suas publicações, ele passou a 
pesquisar novas propriedades em imagens derivadas do holograma, na chamada "Óptica difrativa de
imagens", chegando a realizar a ampliação de hologramas projetando com luz branca, e a propor 
uma técnica de geração do holograma pela luz branca, assim como a realização de imagens de luz 
branca por superfícies planas de estrutura fina, sem precisar de lentes ou espelhos. A partir de 2001 
os aeroportos passam a examinar as bagagens com raios X de muita energia, que velam o material 
fotográfico, e fica impossível se importar filme holográfico no Brasil. Lunazzi produz hologramas 
com gelatina dicromatada, material de produção própria, mas eles só podem ser de pequeno 
tamanho, como os que seriam feitos com fotopolímeros desenvolvidos no Brasil por Sergio 
Oliveira, em comercialização pela firma Polygrama. Vários alunos de Lunazzi aprenderam 
holografia, entre eles Márcio M. Ueno,  que conheceu a holografia na exposição de Lunazzi na 
Estação Ciência, em São Paulo, em 1988.  Em tese de mestrado pela ECA-USP de 1992 registrou 
em fotografia 3D os trabalhos do maior realizador de hologramas de imagem do Brasil, Moysés 
Baumstein. Moysés tinha sido incentivado na holografia por Fernando E. Catta Preta, que aprendeu 
holografia com Lunazzi e promoveu e acompanhou o desenvolvimento do sistema para fazer 
hologramas vissíveis pela luz branca de uma lâmpada. Trata-se da modalidade criada por Steve 
Benton nos EUA e que deu a possibilidade de realizar hologramas impressos, tema em que Catta 
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Preta trabalhou importando hologramas e que Moysés Baumstein conseguiu produzir no pais, até 
ser prejudicado pelo Plano Collor nos anos 90. Cadernos escolares tinham na capa hologramas 
feitos por Baumstein, p.ex.. Alguns artistas se associaram com Baumstein para desenhar 
hologramas que ele produzia, chamados de "holopoesia", como Augusto e Haroldo de Campos, 
Décio Pignatari, Julio Plaza e Wagner Garcia. Os hologramas tinham dimensões de um metro 
quadrado aproximadamente e foram expostos na Bienal de Arte de São Paulo. Lunazzi também 
realizou hologramas artísticos a partir dessa época, sendo curador de evento no Salão Nacional do 
Museu de Arte Contemporânea de Campinas, de 1988 onde expus hologramas próprios e de 
Baumstein. Já com técnicas criadas por Lunazzi usando sua invenção de tela holográfica, a única 
que permite a projeção com luz branca, imagens de objetos, fotografias e vídeos podem ser vistas 
com a mesma característica das imagens holográficas, chegando também ao tamanho de 1m2. Foi 
demonstrado em Madrid, Espanha, em 1995, em evento comemorativo dos 100 anos do cinema, e 
nessa mesma época, um equipamento que Lunazzi criara e patenteara chamado "holoprojetor" foi 
adquirido por Sergio Bespalhok quem, junto de alguns hologramas realizou exposições de 
holografia em Curitiba e região, comercializando também pequenos hologramas importados aos que
dava forma de chaveiro.

2. O evento "Exposição de Holografia"

2.1 A história do evento
Em 1980 chega uma exposição de hologramas à capital de São Paulo, organizada por Ivan Isola e 
montada no prédio da Bienal com hologramas trazidos da Europa, enquanto holografistas como o 
inglês John Webster e a artista japonesa Setsuko Ishi passaram pelo pais exibindo hologramas de 
maior tamanho, da ordem de 30cm x 40cm e maiores, utilizando inclusive o congelamento da 
imagem por meio de laser pulsado na geração de retratos e cenas artísticas. Isto estimula ao Prof. 
Lunazzi a montar a Primeira Exposição Brasileira de Holografia, em local céntrico da cidade de 
Campinas, a começos de 1981. Desde então, exibições semelhantes foram apresentadas em eventos 
da UNICAMP, como as anuais "Universidades de Portas Abertas-UPA", e a da 34a Reunião Anual 
da Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências-SBPC, Campinas, 1982(4), que já nascéu 
completa ao mostrar os experimentos básicos que fundamentam ao holograma, algo que não houve 
em outras exposições do mundo, e visualmente atrativa com hologramas estrangeiros emprestados 
como o retrato de uma pessoa, que podia ser visualizado pois dispunha-se de um laser de bastante 
potência no Instituto de Física (50 mW). Essa exposição utilizou uma proposta original, a de 
adaptar um laboratório de ensino como sala de exposições no periodo escolar de férias, sendo 
repetida no ano seguinte. O Prof. Lunazzi realiza no ano seguinte o primeiro holograma nacional 
que podía ser visto com luz branca, facilitando assim sua exhibição. Em 1985 sua matéria de 
divulgação "Holografia: A Luz Congelada"(5) desperta o interesse e é referência no pais. Chegamos
assim ao ano de 1992, quando Lunazzi ganha o Prêmio Estímulo de Divulgação Científica da 
Prefeitura Municipal de Campinas, com o projeto "Exposição, apostila e curso de holografia", 
montando uma exposição no espaço "Largo do Café", ministrando uma palestra no Salão da 
Câmara de Vereadores, e um curso para alunos de escola secundária. A exposição aportou novas 
demonstrações, um equipamento de câmera holográfica, e hologramas que tinha trazido dos EUA.
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No ano de 2002 temos a chegada da multimídia para uso didático na UNICAMP, e o evento é 
montado como uma palestra com fotografias, figuras e vídeos, com experimentos no próprio 
auditório e com outra série de experimentos sobre óptica básica para fundamentar o conhecimento 
do público, sendo sete os hologramas exhibidos, com tamanho médio de 30 cm x 40 cm e incluindo 
retratos de pessoas. Com apoio de bolsistas do Serviço de Apoio ao Estudante-SAE, o evento passa 
a ser frequentado regularmente por escolas públicas, em sua maioria, e por público geral, passando 
a receber apoio da Pro-Reitoria de Extensão a partir de 2007, pelo edital anual de projetos, e da Pro-
Reitoria de Pesquisa, pelo programa "Ciência e Arte nas Férias" e "Ciência e Arte no Inverno". 
Escolas vem não apenas da cidade mas também de cidades da vizinhanza, como Valinhos, 
Indaiatuba, etc., e de outras mais distantes, como Aguaí. O trabalho(6) é apoiado pelo Instituto de 
Física através da disciplina F 709 da Licenciatura em Física, "Tópicos de Ensino de Física II", 
iniciada em 2007, e os alunos preparam o atendimento ao público no evento, e melhoram os 
experimentos(7). Logo no ano seguinte o evento passa a ser apresentado no Museu Dinâmico de 
Ciências da Prefeitura Municipal de Campinas, no prédio correspondente ao Planetário, dispondo 
de um auditório para 60 pessoas, sala escurecida, e depósito permanente para o material, incluindo 
um estande para seis hologramas. Mais de dois mil alunos receberam o evento.

2.2 Evento sobre o que?
Nossa Justificativa para o eixo do evento ser a holografia: Qual é a finalidade da holografia? Para 
que serve? Quando perguntam, o Prof. Lunazzi responde: para fazer pensar. É essa a primeira 
utilidade, a respeito do público geral. Por meio desse pensar podemos educar. Mostrar como 
estamos limitados mentalmente a um mundo que podemos chamar de bidimensional, como o das 
telas de TV e os monitores de computador, partindo dos próprios livros. 

2.3 A Metodologia
O evento tinha uma palestra de duas horas de duração(8,9) apresentada pelo Prof. Lunazzi em um 
anfiteatro do campus, ou do Museu Dinâmico de Ciências, e em algumas oportunidades em sala de 
escolas. Nela eram apresentados alguns experimentos que, junto com as interrogações que o 
professor fazia, motivava a uma participação bem ampla. Os temas iam derivando da física para 
arqueologia, história, política, religião, sexo, astronomia, etc., inovando a respeito das 
apresentações convencionais, que somente tratam de um assunto com puca conexão para outros. 
Colocava-se uma única fórmula, mas tirando o conceito não pelo exposto na tela (Fig.1) senão pela 
participação de algumas pessoas do público em realizar medições simplesmente com o corpo, ou 
seja, vivenciando o espaço tridimensional que é onde as coisas realmente acontecem e despojando 
ao experimento da imperiosa necessidade de um elemento trazido de algum lugar que nos regra, 
obrigando a depositar nossa confiança nele. A física não foi feita com elementos comprados, a 
história vale também pelo sentido de uso do próprio raciocínio.
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Figura 1: O palestrante colocando inicalmente uma situação de medição na tela.

 E surpreendendo ao público ao não dar definições estritas senão deixar que a definição de cada 
assunto surgisse da conversa espontânea do professor com o público, sendo que alguns assuntos não
tinham resposta inteiramente satisfatória ou possível: "Por que temos dois olhos?",  "Por que vossos
pais devem morrer?", "Por que os seres vivos devem se comer uns aos outros?", Por que os 
guerreiros Olmecas usaban espelho na bunda?". Bunda, seria a palavra simpática, que gera risada, 
mas não é acadêmica senão coloquial, nem foi a empregada: Qual empregaria você, leitor, se fosse 
o professor?. Arriscaria a quebrar um protocolo, e mostrar que pode falar na língua de seus alunos?
Era comum no final receber o aplauso vibrante da turma. Acredito que sentiam que o evento era 
feito para eles, pensando neles, ouvindo-os para mais se aproximar, e para lhes proporcionar aquilo 
que somente poderiam ver em uma universidade. Após a palestra, a turma era distribuída em quatro 
grupos monitorados para fazer, com suas próprias mãos em boa parte, experimentos de óptica 
geométrica e observação de um conjunto de seis hologramas, que incluía retratos de pessoas. Os 
experimentos eram originais e de alto impacto visual (Fig.2), como a lente de grande tamanho 
demonstrada por meio de um laser e gotículas de água(10), ou o andar pelo mundo feito de ponta-
cabeça(11). 

1 Professor Associado II, Instituto de Física. 2  Estudante de graduação, Instituto de Física. 3 
Colégio ETAPA Educacional, 4 Bolsista SAE de IC, 5 Bolsista SAE de Apoio Didático 



6

Figura 2: Estudantes experimentando o desvio da imagem por um prisma variável.

Experirmentos duplamente novos: porque nada parecido eles tinham experimentado antes, dado 
quenão se tem experimentos nas escolas públicas, e porque são originais, não existindo em outro 
lugar. Sem deixar de lado, claro, aos hologramas (Fig.3). 

Figura 3: Estudantes surpresos pelas imagens dos hologramas

3. O Fim da Holografia
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3.1 Aspectos técnicos dos hologramas
 Os hologramas precisam de um laser para serem feitos, e o mesmo é muito mais caro para o caso 
de se registrar pessoas, passando nesse caso de um preço de mil dólares, a mais de cem mil. Existe 
uma maneira mais barata de se registrar pessoas, mas não se monta facilmente, nem se encontra 
pronta para comprar.  Mesmo assim, para serem a cores, o processo, como foi na fotografia, resulta 
umas três vezes mais difícil. E o resultado é um material delicado, que não pode ser exposto a calor,
umidade ou luz muito intensa, como a do sol. Isto pode ser contornado na produção em escala de 
miles, que abarata o processo de transferir o holograma o imprimindo a um material plástico, 
colocando uma camada metálica sobre ele. Mas esse processo nunca chegou um holograma muito 
maior que 15 cm x 15 cm. Para se ter uma boa imagem é preciso ainda iluminar por meio de uma 
lâmpada de filamento pequeno, como somente algumas lâmpadas halôgenas são. Tudo isso foi um 
empecilho para sua popularização, porém o mais limitante foi a falta de divulgação na mídia, e, da 
pouca divulgação feita, nenhuma o incorporava a situações do cotidiano, como seria ter um 
holograma pendurado na parede de sua sala. Os primeiros hologramas impressos apareceram na 
revista Nartional Geographic, de muita circulação e para um público seleito. Não citarei os dois 
hologramas colocados em revistas no Brasil, o primeiro, na capa de VEJA, por ser um fiasco que 
mostrava a terra como um disco plano, titulado Brasil mas mostrando ao continente africano. O 
segundo, na Superinteressante, era bonito, sim, mas não teria vingado por falta de divulgação fora 
do público dessa revista, e pelos inconvenientes citados acima. Vejamos, (Fig.4), o exemplo do 
maior e mais completo holograma já colocado em uma capa de revista, e ainda por cima em uma 
revista muito popular dos EUA. O holograma é a cores e animado, a pessoa se vê sorrindo ao nos 
movimentarmos em volta do holograma. Tudo isso, não foi suficiente para que a holografia 
estivesse presente nas casas das pessoas.

3.2 O que teria faltado?
Em minha visão, talvez a holografia tivesse vingado se, como todo produto que consumimos, fosse 
algo que multiplicasse a riqueza de um investidor, que o colocaria na televisão. Por exemplo, em 
uma novela, que sempre acontece em lugar de ricos, onde as personagens mostrassem seus retratos 
holográficos pendurados na parede. Uma oportunidade foi quando o presidente dos EUA Ronald 
Reagan foi fazer seu holograma. Mas foi perdida, evidentemente, porque o fato não foi divulgado, 
certamente o holografista que o fez não dispunha do dinheiro que pagasse a notícia na TV. Se não 
foi esse o motivo, deveriamos pensar em por que a fotografia 3D e a TV 3D não vingaram. Digo 
que foi por falta de óculos 2D para que quem não gosta de 3D pudesse acompanhar um evento na 
TV 3D junto de quem sim quer assistir em 3D, como manifestei em um evento internacional a 
respeito. Também por falta de fornecimento de motivos interessantes, as pessoas cansam de ver só 
corridas de carro e explosões, mas sobretudo, por não permitirem às pessoas saber que podiam 
gerar suas própria imagens (12)). E o cinema 3D está em declínio, mais uma vez.
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Figura 4: Holograma de um esportista famoso.

3.3 Discussão e Resultados Finais
A holografia declinou por não ter sido uma fonte de lucro para a indústria. Mas não foi somente a 
holografia a declinar, a TV 3D também o foi, e hoje não é mais fabricada. Até o  É mais um ciclo 
para essa técnica que teve origem logo após a invenção da fotografia. O motivo, neste caso, foi a 
total falta de inteligência dos fabricantes e investidores que acreditaram ser auto-suficientes e não 
procuraram uma boa assessoria a respeito. Entra nessa consideração como a mídia trata hoje dos 
assuntos de ciência no espaço cada vez menor em que são colocados e como uma grande 
quantidade de atividades culturais não científicas ocupam o espaço que correspondia à divulgação 
científica. A relação entre o real e o imaginário, entre o que pode ser considerado importante hoje 
em dia pelo cidadão comum e o que nós consideramos que deveria ser, mais próximo aos ícones do 
século passado, o grau de autoconfiança que um brasileiro pode sentir hoje, tudo isso constitui tema
de debate para nosso tema. A situação na UNICAMP, por que o evento de Holografia não recebe 
mais apoio? Bem, a UNICAMP é um reflexo da sociedade atual, e tem crescido 
desproporcionalmente à base de sustentação de suas atividades de divulgação, suas carências só 
aumentam ano após ano, o peso dela na cidade é menor que no século passado, e a renovação de 
quadros traz consequências respeito da conservação de seu passado.
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