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Já não é novidade dizer que Florianópolis encanta 
visitantes e moradores por sua beleza natural. um 
contraste entre elementos da modernidade e a 
arquitetura colonial, o desenvolvimento urbano e 
os traços mais tradicionais marcados pela cultura 
açoriana. nesse seu dom de permitir visualizar o 
passado e presente, associados às inúmeras praias e a 
diversidade das paisagens, tornam a cidade, um lugar 
de encher os olhos.

É a partir deste cenário que os participantes da 
Maratona Fotográfica são provocados a perceber a 
cidade de maneiras diferentes. desde a sua primeira 
edição em 1995, o concurso destacou-se entre os 
eventos que fomentam o desenvolvimento da cultura 
popular e da identidade do município de Florianópolis. 
tornou-se um importante elemento de divulgação da 
transformação dos anos e no resgate do valor que o 
ser humano deve dar a sua cidade.

nos seus 24 anos de existência, a Maratona 
Fotográfica exerceu importante papel na construção 
do mosaico cultural florianopolitano. Esses registros 
foram fundamentais para o fortalecimento de uma 
concepção mágica da ilha. Cada fotografia tem um 
significado, uma representação, uma definição. 
Suas cores, expressões da natureza, riqueza cultural, 
constituem-se em um instrumento de memória e de 
recordação.

dentro desse processo de construção histórica, vemos 
o quanto a cidade evoluiu. portanto, cada imagem 
capturada não é apenas um registro singular do 
fotógrafo por sua percepção do tema, promove algo 
mais amplo. ao mesmo tempo em que despertam os 
cidadãos da ilha para aquilo que não percebem no 
dia-dia, atrai olhares curiosos daqueles que visitam 
Florianópolis.

nestas páginas, apresenta-se apenas uma mostra da 
fascinação que essa cidade reserva. É por isso que, a 
prefeitura de Florianópolis por meio da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Juventude e da Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes, se dedica a promover 
concursos como a Maratona Fotográfica, dando vez 
e voz para todos os talentos. o objetivo é cada vez 
mais desenvolver ações e projetos que fortaleçam as 
linguagens artísticas diversas, valorizando a cultura 
local.

Márcio luiz alves
Secretário de Cultura, Esporte e Juventude
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Mais que cidade, Floripa é cartão postal. além de 
paraíso, Floripa é inspiração. Melhor que qualquer 
lugar, Floripa é cenário, como uma pintura, é retrato. 
digna de registros, selfies, fotografias, Florianópolis 
exibe-se do nascer ao pôr do sol, do anoitecer ao 
amanhecer. Como uma perfeita modelo, Floripa faz 
pose e, cheia de magia, fica bela nos mais variados e 
incontáveis cliques.

nos espetáculos da natureza aos encantos esculpidos 
pelo homem, o Município encanta, atrai e é eternizado 
pelas lentes dos moradores que nunca se cansam de 
admirar tamanha beleza e pelos turistas que, por meio 
dos retratos, levam consigo um pouco desta terra.

Florianópolis é assim. um lugar, inúmeros cenários. 
dois lados, infinitos ângulos. uma ilha, quanta magia. 
uma cidade plural, e tantas narrativas possíveis. por 
isso, a prefeitura de Florianópolis, ano após ano, por 
meio da Fundação Franklin Cascaes, realiza a Maratona 
Fotográfica de Florianópolis que busca estimular 
estes diversos olhares, contornos e narrativas sobre 
esta cidade plural, diversa e mágica.

Em 2018, o concurso completa 24 anos de existência 
revelando muito mais desta terra. porque além da 
paisagem, há o cotidiano, entre a agitação coletiva da 
cidade que cada dia mais ganha ares de metrópole, 
existe o indivíduo, por trás da pluralidade desta 

cidade está uma cultura rica e singular, o povo tão 
diverso e ao mesmo tempo único, estão a mistura e 
a união de costumes, valores e riquezas que fazem de 
Florianópolis tão diferente e magicamente rara.

E é esta raridade, é esta singularidade que faz 
Florianópolis ser tão plural que é registrada pelas 
lentes dos fotógrafos que participam da Maratona. 
desde os olhares mais puros, como das crianças que 
participam do concurso, aos profissionais, a Maratona 
revela aquilo que está além, mostra o que não está 
escondido, mas que quase ninguém vê, registra a 
Florianópolis real, rotineira, sem filtro. Esse olhar vira 
retrato que se torna acervo e acervo é memória, é 
história. 

uma história que, por vezes, não está no clique do 
morador ou do turista que, automática e naturalmente, 
prefere a fotografia da praia, da duna, da lagoa, 
mas história que deve ser contada porque faz parte 
deste todo. afinal, são estes detalhes que, por vezes, 
passam despercebidos, que completam, preenchem, 
transbordam Florianópolis de magia, depluralidade, 
de tantas narrativas.

Mais que um concurso, a Maratona Fotográfica é 
um trabalho em equipe. uma equipe formada por 
amantes da fotografia que, voluntariamente durante 
dois dias, entregam seus olhares, lentes e focos 

para enxergar mais fundo, para buscar o novo, para 
descobrir o belo além das belezas diariamente já 
vistas e exploradas. São estes fotógrafos, amadores 
e profissionais, que fazem a Maratona acontecer, que 
presenteiam a cidade com passagens dela que até 
ela desconhecia ou não reconhecia, que ao eternizar 
momentos fazem história. 

porque de ano em ano, flash em flash, clique em 
clique, foto a foto, a história se constrói. a cada nova 
edição do concurso, Florianópolis é uma cidade 
diferente. E a Maratona registra esta diferença. Já 
são mais de duas décadas de registro. Milhares de 
fotografias. uma riqueza imensurável desta história 
que, provavelmente, ficaria perdida ou escondida, 
mas que agora está eternamente registrada e que 
revela que Florianópolis é uma Cidade plural, e que 
apresenta até nos mínimos detalhes, uma infinidade 
de narrativas possíveis e incrivelmente encantadoras.

roseli pereira
Superintendente da Fundação Cultural de 

Florianópolis Franklin Cascaes



Criada há mais de 20 anos, a Maratona Fotográfica de 
Florianópolis vem cumprindo com êxito seu papel de 
fomentar e difundir a produção na área da fotografia, 
estimulando fotógrafos profissionais, amadores e o 
público infantojuvenil a registrar imagens da capital 
catarinense. além das exposições resultantes do 
concurso fotográfico, pensou-se nos últimos anos em 
disponibilizar as imagens também na versão impressa, 
distribuída gratuitamente, ampliando assim o acesso 
às fotografias premiadas.

Este catálogo reúne todas as fotografias selecionadas 
e premiadas na 24ª Maratona Fotográfica de 
Florianópolis, tradicional concurso fotográfico realizado 
pela prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude e 
da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, 
integrando as atividades alusivas ao aniversário de 
cidade.

nos dias 24 e 25 de março de 2018, participantes 
previamente inscritos tiveram 30 horas para percorrer 
diversos pontos da cidade em busca das melhores 
imagens para o tema principal “Cidade plural: narrativas 
possíveis”. o ponto de largada e encerramento foi o 
instituto Estadual de Educação (iEE), local que também 
recebeu a palestra de abertura “Fotografia e a arte do 
encontro” proferida pela fotógrafa Virginia Yunes.

Foram ofertadas 500 vagas, 400 distribuídas entre 
as modalidades analógica e digital e 100 para a 
modalidade infantojuvenil, sendo preenchidas 399 
vagas. Mantiveram-se as inscrições pela internet e 
foram disponibilizadas as vagas remanescentes para 

Cidade     
plural: 
narrativas 
possíveis
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inscrição no dia e local da largada do concurso.

ao se inscrever, cada participante optou por uma 
modalidade. os adultos escolheram entre as 
modalidades analógica, digital Categoria 1 (câmeras 
com lentes intercambiáveis) e digital Categoria 2 
(câmeras com lentes fixas).  a modalidade infantojuvenil, 
introduzida no ano de 2013, recebeu interessados dos 
6 aos 17 anos e foi subdividida nas faixas etárias - 6 a 9 
anos, 10 a 12 anos, 13 a 15 anos e 16 a 17 anos.

os participantes receberam todos os subtemas ao 
meio dia do sábado, 12 subtemas para os inscritos 
nas modalidades analógica, digital 1 e digital 2; e 6 
subtemas para a modalidade infantojuvenil. todos 
deveriam retornar ao local da largada até às 18 horas 
do dia seguinte, domingo, com as imagens em formato 
digital (Cd ou pen drive) ou em película fotográfica, 
para aqueles inscritos na modalidade analógica.

assim como nos anos anteriores, a Maratona 
Fotográfica de Florianópolis atraiu um público 
bastante distinto, o que poderá ser percebido nos 
diferentes olhares e interpretações aos subtemas que 
subsidiaram os registros fotográficos. “Cidade plural: 
narrativas possíveis”, tema principal do concurso, 
orientou a definição dos subtemas, que deveriam ser 
registrados conforme ordem recebida, sob pena de 
desclassificação. Era uma vez…; aquilo que se mostra; 
presença açoriana; atalho urbano; [des]construção; no 
apagar das luzes; aquilo que se esconde; reflexos da 
diversidade; Entre lugares; arquitetura que persiste; 
realidades invisíveis; e a parte que falta foram os 
subtemas recebidos pelos inscritos nas modalidades 

analógica, digital 1 e digital 2. os participantes da 
modalidade infantojuvenil receberam os subtemas: Era 
uma vez…; Histórias escondidas; no acender das luzes;
Encontro; Caminho improvável; e a parte que falta.

as fotografias entregues ao final do concurso foram 
analisadas e selecionadas pelo júri composto por 
leonardo latrônico, lilian Barbon e Victor Hugo 
Silva, profissionais da área da fotografia, e como 
representantes da Fundação Cultural de Florianópolis 
Franklin Cascaes, Sandra nunes e Sulanger Bavaresco.
nesta edição foram concedidos os prêmios de Melhores 
Conjuntos para o 1º lugar das modalidades analógica e 
digital Categoria 2; 1º e 2º lugar para a digital Categoria 
1. na modalidade infantojuvenil foram premiados 3 
conjuntos das faixas etárias de 6 a 9 anos, 10 a 12 anos 
e 13 a 15 anos. além destes, foram selecionadas 20 
fotografias para receber o prêmio Melhores Fotografias.

apresentamos nas páginas que seguem o resultado 
dessa seleção, que também poderá ser conferido nas 
exposições e mostras ao longo do ano e no Banco de 
imagens alocado na Casa da Memória de Florianópolis.
agradecemos a todos os participantes da 24ª Maratona 
Fotográfica de Florianópolis, ao público que visita as 
exposições, aos apoiadores, membros do júri e aos 
demais envolvidos no concurso.
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Era uma vez...

[des]encontrosatalho urbano 

aquilo que se mostra
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no apagar das luzes
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Entre lugares
reflexos da diversidade 
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aquilo que se mostra
presença açoriana
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no apagar das luzes

[des]encontros

Entre lugares

reflexos da diversidade
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Era uma vez...arquitetura que persiste

reflexos da diversidade no apagar das luzes
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aquilo que se mostraEntre lugares

presença açoriana

[des]encontros
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aquilo que se esconde

a parte que faltaatalho urbano
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presença açoriana
Entre lugares

reflexos da diversidade
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realidades invisíveis

aquilo que se mostra

aquilo que se esconde

a parte que falta
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no apagar das luzes

Era uma vez...
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a parte que falta
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Era uma vez...

Encontro
Caminho improvável
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Era uma vez... no acender das luzes a parte que falta

Encontro
Caminho improvável



Adriano José Assis | Era uma vez... | Modalidade Digital - Categoria 1
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Gustavo Heilmann | aquilo que se esconde | Modalidade Digital - Categoria 1
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Rosana da Silva | [des]encontros | Modalidade Digital - Categoria 1
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Lúcio César Martins Consul | atalho urbano | Modalidade Digital - Categoria 1
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Monique Kowalski Schmitz | aquilo que se esconde | Modalidade Digital - Categoria 1
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Monique Kowalski Schmitz | Era uma vez... | Modalidade Digital - Categoria 1
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Alisson Julian Rhenns | reflexos da diversidade | Modalidade Digital - Categoria 1
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Alisson Julian Rhenns | no apagar das luzes | Modalidade Digital - Categoria 1



 

Denis Renato Carvalho da Silva Junior | a parte que falta | Modalidade Digital - Categoria 1

40



41
 

Igor Minatto Monguilhott | aquilo que se mostra | Modalidade Digital  - Categoria  1
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Ana Paula Soukef | no apagar das luzes | Modalidade Digital - Categoria 1
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Melina Dalpra Pereira | no apagar das luzes | Modalidade Digital - Categoria 1



44

Italo Zaccaron | presença açoriana | Modalidade Digital - Categoria 1
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Verissimo Bortolin Silva | Encontro | Modalidade Infantojuvenil 13 a 15 anos
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Larissa Miranda Heinisch | Entre lugares | Modalidade Digital - Categoria 1



47

Mauro Goulart | realidades invisíveis | Modalidade Analógica
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Maur Maria Eugênia Reksua Rosa | [des]encontros | Modalidade Digital - Categoria 1



49

Ivan Pigozzo | Entre lugares | Modalidade Digital - Categoria 1



50

Zoraide Karine Todt| realidades invisíveis | Modalidade Digital - Categoria 1



51

Tânia Regina Prado | arquitetura que persiste | Modalidade Analógica



Premiados na 24ª Maratona Fotográfica de Florianópolis – 2018 
 
adriano José assis - Florianópolis/SC   
alisson Julian rhenns - Florianópolis/SC
ana paula Soukef- Florianópolis/SC
arthur Machado Muniz - Florianópolis/SC 
denis renato Carvalho da Silva Junior - Jaraguá do Sul/SC
Flora Vieira obrer - Florianópolis/SC
Gabriel daros lourenço - Florianópolis/SC
Gustavo Heilmann - Florianópolis/SC
igor Minatto Monguilhott - Florianópolis/SC
italo Zaccaron - Florianópolis/SC
ivan pigozzo - Florianópolis/SC
Juan ratera alonso - Florianópolis/SC
larissa Miranda Heinisch - Florianópolis/SC
leonardo Gaudio - São José/SC
lúcio César Martins Consul - Florianópolis/SC
Maria Eugênia reksua rosa - Florianópolis/SC
Mauro Goulart - Florianópolis/SC
Melina dalpra pereira - Itajaí/SC
Miguel luiz dalpra pereira - Itajaí/SC
Monique kowalski Schmitz - Florianópolis/SC
rosana da Silva - Florianópolis/SC
tânia regina prado - Florianópolis/SC
Verissimo Bortolin Silva - Florianópolis/SC
Yasmin nunes Valgas - Florianópolis/SC
Zoraide karine todt - Florianópolis/SC
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