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Florianópolis é uma cidade naturalmente cultural. 
a cultura é parte e faz parte do jeito de ser da 
gente desta terra. Seja dos costumes seculares que 
atravessaram oceanos para aportar e permanecer por 
aqui ou por meio das rotinas que se transformaram em 
comportamento, em sinônimo do que Florianópolis é 
e de quem a faz ser tão peculiar.

Florianópolis é mais que uma cidade, é naturalmente 
uma obra de arte. Seus contornos, naturalmente 
criados ou construídos pelos homens, são genuínas 
esculturas, transbordam arte, refletem tradições.

Florianópolis é mais que obra de arte, é poesia. a 
Maratona Fotográfica é um entre tantos exemplos 
em que a cidade naturalmente atua como inspiração, 
exibindo-se para que a arte efetivamente ocorra. 

a Maratona com toda a sua diversidade de olhares 
e registros revela também a maneira como a cultura 
vem sendo tratada em Florianópolis, de forma ampla, 
democrática,visando a integração, a inclusão social, 
abrindo portas, janelas, palcos, cortinas, espaços 
para que a arte aconteça, seja mostrada, apreciada, 
aplaudida.

a prefeitura de Florianópolis por meio da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Juventude e da Fundação Cultural 
de Florianópolis Franklin Cascaes, busca ampliar cada 
vez mais este segmento em nossa cidade, dando vez 
e voz para todos os talentos. 

Florianópolis é uma cidade naturalmente cultural e 
isto a torna rica. o que vamos buscar incansavelmente 
é preservar e expandir cada dia mais esta riqueza. o 
que pretendemos na Secretaria é fazer com que os 
talentos se multipliquem, que a arte se perpetue e 
que a cultura continue a ser um dos melhores e mais 
naturais patrimônios de Florianópolis.

Márcio luiz alves
Secretário de Cultura, Esporte e Juventude
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a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin 
Cascaes está celebrando 30 anos de atividade em 
2017. nessas três décadas, a instituição ampliou sua 
estrutura física ao mesmo tempo em que desenvolveu 
diversas ações, programas e projetos para fomentar a 
produção local, valorizando as diferentes expressões 
das artes e da cultura. também atuou para difundir 
e fortalecer as manifestações culturais tradicionais 
e contemporâneas, e para preservar o patrimônio 
imaterial artístico, histórico e cultural de Florianópolis.

assim como passou por vários endereços desde 
sua criação, em 29 de julho de 1987, a Fundação 
Franklin Cascaes foi conduzida por diversas pessoas 
com destaque na cena política e cultural da cidade. 
E, mesmo com tantas mudanças, fruto da construção 
coletiva de diversas mãos, talentos, pensamentos 
e sonhos, a instituição resistiu ao tempo e aos 
obstáculos surgidos ao longo dessa trajetória. Superou 
dificuldades e se reinventou a cada dia para continuar 
desenvolvendo suas ações e projetos culturais.

uma dessas iniciativas tem quase o mesmo tempo 
de vida da Fundação. Contribuindo para registrar 

memórias da cidade e de sua gente, a Maratona 
Fotográfica de Florianópolis vem retratando em 
imagens diferentes temas nos últimos 23 anos. além 
de promover o encontro e a troca de experiências 
entre centenas de participantes de diversos lugares 
do Brasil e até de outros países, o concurso estimula 
a criatividade de fotógrafos profissionais e iniciantes, 
abrangendo diferentes faixas etárias.

Criado em 1995, como forma de celebrar o aniversário 
da capital catarinense, o projeto estimula o gosto pela 
arte da fotografia e vai além. provoca uma relação de 
amor e pertencimento em relação à cidade, dando às 
pessoas oportunidades para conhecer mais sobre a 
cultura, a paisagem, o patrimônio e a história locais 
em diferentes perspectivas.

todos esses registros fotográficos vêm revelando a 
cidade em ângulos e tempos distintos, tornando-
se simbólicas declarações de amor sob o olhar 
sensível e muito particular de cada participante. Em 
mais de duas décadas de concurso já são milhares 
de imagens, memórias vivas que integram um rico 
acervo iconográfico sobre Florianópolis.

por isso, ao completar 30 anos de existência, a 
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes 
lança um olhar para trás para ver tudo o que foi feito, 
celebrando iniciativas de sucesso como a Maratona 
Fotográfica, entre outras. Mas, a instituição também 
olha adiante e planeja novos programas, ações e 
projetos, sempre mantendo o foco ajustado nos 
objetivos, com esperança e amor pelo que faz. afinal, 
a cultura é a razão da existência da Fundação. E a 
cultura está no coração da cidade! 

roseli pereira
Superintendente da Fundação Cultural de 

Florianópolis Franklin Cascaes



a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude 
e a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes 
apresentam neste catálogo as fotografias premiadas 
na 23ª Maratona Fotográfica de Florianópolis, realizada 
nos dias 1 e 2 de abril de 2017, sábado e domingo, 
no instituto Estadual de Educação (iEE). o concurso 
fotográfico busca ampliar o elo entre a população e a 
criação artística, fomentando e difundindo a produção 
na área da fotografia.

Há mais de 20 anos a Maratona Fotográfica de 
Florianópolis integra as comemorações alusivas 
ao aniversário de cidade, estimulando fotógrafos 
profissionais, amadores e o público infantojuvenil 
a registrar imagens da cidade, de forma criativa, 
movimentando a área da fotografia não apenas na 
capital catarinense, como no estado e no Brasil.

Como atividade de abertura, no sábado, a 23ª Maratona 
Fotográfica contou com a palestra “Sob a Benção dos 
Maias”, ministrada pela professora e fotógrafa Vanessa 
alves. a explanação foi acompanhada por exposição 
fotográfica homônima, com 33 imagens, refletindo 
um olhar sensível e impressões marcantes acerca do 
mundo dos Maias. posteriormente, às 12 horas, foram 
distribuídos aos inscritos todos os subtemas a serem 
fotografados, com prazo até às 18 horas do dia seguinte, 
no domingo, para entrega dos registros imagéticos em 
Cd ou filme.

Diferentes 
Faces de 
Floripa
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Mantendo uma fórmula de sucesso realizada nos 
últimos anos, o concurso contou mais uma vez com 
as modalidades analógica (filme), digital Categoria 1 
(câmeras com lentes intercambiáveis) e digital Categoria 
2 (câmeras com lentes fixas) para participantes adultos. 
teve ainda a modalidade infantojuvenil, subdividida 
nas faixas etárias de 6 a 9 anos, 10 a 12 anos, 13 a 15 
anos e 16 a 17 anos.

aprovado pela comunidade local, e com uma 
boa demanda de participantes, o concurso atrai 
interessados de diferentes estados. nesta edição foram 
disponibilizadas 500 vagas, sendo que 396 foram 
preenchidas.

a diversidade de público e de faixa etária na maratona 
reflete visões distintas sobre a cidade de Florianópolis, 
que são norteadas por um tema principal. Em 2017, 
a temática “diferentes Faces de Floripa” orientou a 
definição dos subtemas para todas as modalidades. os 
participantes da modalidade analógica e digital 1 e 2 
receberam 12 subtemas: Geografia colorida; Consumo; 
Mobilidade; Alma andarilha; Divinos passos; A cidade 
dorme; Texturas; Multicultural; Mosaico social; Diferença; 
Raízes profundas; e [Des]construção. na modalidade 
infantojuvenil os participantes tiveram 6 subtemas para 
fotografar: Dia lindo a gente faz; Movimento; Calmaria; A 
cidade dorme; A cidade acorda; e Brinquedos esquecidos.

a seleção das fotografias coube ao júri composto pelos 
profissionais da área da fotografia lio Simas, Virgínia 
Yunes e leonardo latrônico; e por Sandra nunes e 
Eliane Espíndola, técnicas da Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes. nas modalidades 
analógica e digital - Categoria 1 foram premiados os 
dois melhores conjuntos. na modalidade infantojuvenil, 
a premiação foi concedida a 4 conjuntos, uma em cada 
faixa etária – 6 a 9 anos, 10 a 12 anos, 13 a 15 anos e 
16 a 17 anos. também foram premiadas as 20 melhores 
fotografias, independente da modalidade. Este ano, 
na modalidade digital - Categoria 2, o júri concedeu 
somente o primeiro prêmio.

todo o acervo fotográfico resultante desta e das outras 
edições do concurso constitui-se em uma rica fonte de 
pesquisa para diferentes áreas do conhecimento e está 
disponível na Casa da Memória de Florianópolis. Com 
especial entusiasmo, apresentamos as 104 fotografias 
premiadas na 23ª Maratona Fotográfica de Florianópolis 
neste catálogo, lançado em comemoração ao 30º 
aniversário da Fundação Cultural de Florianópolis 
Franklin Cascaes.
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1º Prêmio Conjunto
Caio Cezar

a cidade dorme

 ANALÓGIGA



texturas

alma andarilha

divinos passos

Multicultural

13
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[des]construção raízes profundas

Mobilidade

Geograf ia colorida



Consumo

diferença

Mosaico social
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2º Prêmio Conjunto
Hermes Bezerra ANALÓGIGA

raízes profundas



[des]construção Consumo

Mosaico social

diferença
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Geografia colorida

a cidade dorme
texturas

18



Multicultural divinos passos

Mobilidade alma andarilha
19



alma andarilha

1º Prêmio Conjunto
Betina Madeira SchmittDIGITAL I



raízes profundasMobilidade

Mosaico social

Geografia colorida
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Consumo [des]construção

texturas

diferença
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Multicultural

divinos passos

a cidade dorme
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2º Prêmio Conjunto
Felipe da Silva Vieira DIGITAL I

diferença



a cidade dormealma andarilha

Mobilidade divinos passos
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Geografia coloridatexturas

Mosaico social

Multicultural
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[des]construção

Consumoraízes profundas

27



1º Prêmio Conjunto
Katia Speck DIGITAL II

Mobilidade



texturas

alma andarilha

a cidade dorme

Consumo
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Multicultural

raízes profundas

divinos passos

diferença
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Geografia colorida

[des]construção
Mosaico social
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Prêmio Conjunto 6 a 9 anos
Katelin Rain Carter Fridrich  INFANTOJUVENIL

a cidade dorme



Prêmio Conjunto 6 a 9 anos
Katelin Rain Carter Fridrich

a cidade acorda

dia lindo a gente faz

Movimento

Calmaria

Brinquedos esquecidos
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Prêmio Conjunto 10 a 12 anos
Gustavo Martins Ferreira  INFANTOJUVENIL

Brinquedos esquecidos



Prêmio Conjunto 10 a 12 anos
Gustavo Martins Ferreira

Movimento

a cidade dorme

Calmaria

dia lindo a gente faz

a cidade acorda
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Prêmio Conjunto 13 a 15 anos
Verissimo Bortolin Silva  INFANTOJUVENIL

Brinquedos esquecidos



Prêmio Conjunto 13 a 15 anos
Verissimo Bortolin Silva

a cidade acorda Movimento a cidade dorme

Calmaria
dia lindo a gente faz
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Prêmio Conjunto 16 a 17 anos
Eduarda Mendonça de Souza  INFANTOJUVENIL

Calmaria



dia lindo  a gente faz

Movimento

a cidade acorda

a cidade dorme

Brinquedos esquecidos

 39



MELHORES FOTOS

Leonardo Gaudio | Mobilidade | Modalidade digital - Categoria 1



Felipe Guimarães
Mobilidade

Modalidade digital - Categoria 2

Arthur Muniz
diferença

Modalidade digital - Categoria 1
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Josias de Andrade Santos
divinos passos

Modalidade digital - Categoria 1

Rosana da Silva
texturas

Modalidade digital - Categoria 1
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Adriano Fernandes
divinos passos

Modalidade digital - Categoria 1

Morgana Machado
alma andarilha

Modalidade digital - Categoria 1
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Nicole Müller Lodetti
dia lindo a gente faz

Modalidade infantojuvenil 6 a 9 anos

Juan Alonso
Geografia colorida

Modalidade analógica
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Felipe Obrer Cardozo
Multicultural

Modalidade digital - Categoria 1

Fábio Suzuki
Multicultural

Modalidade digital - Categoria 1



Juan Alonso
diferença

Modalidade analógica

Hortência Brandão
[des]construção

Modalidade digital - Categoria 1
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Marcelo Linhares
divinos passos

Modalidade digital - Categoria 2

Beatriz Binotto
raízes profundas

Modalidade digital - Categoria1

47



Fabio Quintanilha
texturas

Modalidade digital - Categoria 1

Erick Erickson da Cruz
Mosaico social

Modalidade digital - Categoria 1
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Adalbi Souza
raízes profundas

Modalidade digital - Categoria 1

 Cecilia Marttins
dia lindo a gente faz

Modalidade infantojuvenil 16 a 17 anos

Grizi da Costa
Consumo

Modalidade digital - Categoria 1
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Premiados na 23ª Maratona Fotográfica de Florianópolis – 2017
 
adalbi Cilonei Souza  (urucumCarmim) – Florianópolis/SC    
adriano Junior Fernandes – Florianópolis/SC     
arthur Machado    – Florianópolis/SC           
Beatriz letícia Binotto – Florianópolis/SC
Betina Madeira Schmitt  – Florianópolis/SC
Caio Cezar Cardoso nascimento (Caio Cezar) -  Florianópolis/SC
Cecília Zerbini de Carvalho Martins – Florianópolis/SC           
Eduarda Mendonça de Souza – Florianópolis/SC
Erick Erickson Fortes da luz  – Florianópolis/SC    
Fábio Susuki  – Florianópolis/SC    
Fabio Quintanilha – Florianópolis/SC
Felipe da Silva Vieira – Florianópolis/SC
Felipe Guimarães – Florianópolis/SC    
Felipe obrer Cardozo – Florianópolis/SC           
Grizi Costa - São José/SC
Gustavo Martins Ferreira – Florianópolis/SC
Hermes Bezerra – Florianópolis/SC
Hortência Vieira Brandão (Hortência Vieira) – Florianópolis/SC    
Josias de andrade Santos (dodias an) – Florianópolis/SC    
Juan alonso  – Florianópolis/SC    
katelin rain Carter Fridrch – Florianópolis/SC
katia Speck – Florianópolis/SC
leonardo Gaudio - São José/SC
Marcelo Bittencourt linhares – Florianópolis/SC           
Morgana Machado – Florianópolis/SC    
nicole Müller lodetti  – Florianópolis/SC
rosana da Silva – Florianópolis/SC    
Verissimo Bortolin Silva   – Florianópolis/SC
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realização

apoio
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