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analógica ou digital, a fotografia resgata o passado, 
eterniza momentos e registra memórias. É por 

meio de uma imagem fotográfica que a história 
e a cultura de determinado lugar são capazes de 
permanecer intactos por anos. É nesse contexto que 
a prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria 
de Cultura, Esporte e Juventude e Fundação Franklin 
Cascaes, apresenta a 25ª edição da Maratona 
Fotográfica. o evento é mais do que uma competição. 
É uma iniciativa ímpar que, sem dúvidas, contribui 
com a valorização da nossa identidade, da nossa 
gente e de tudo que a nossa cidade tem a oferecer de 
mais belo.

a cada clique, a cada objeto ou pessoa retratada pelo 
fotógrafo, seja ele amador ou profissional, jovem ou 
adulto, a memória passa a ganhar uma nova cor e 
forma. o resultado vai além de um simples registro. 
Ele passa a ser uma forma de cumprimentar o passado 
sempre que alguém parar para contemplar a “obra de 
arte”.

o tema desta edição é “Cidade (re)visitada” e de 
encontro com a história de Florianópolis, que ostenta 
diversas belezas naturais e históricas. Vai desde a 
brincadeira do boi de mamão até a criança que brinca 
na pracinha de futebol. afinal, Floripa é o lugar onde 
o passado e o presente se encontram e convivem 
harmoniosamente há mais de 300 anos. revisitar 

o passado é não deixar a história desaparecer com 
a tecnologia e, ao mesmo tempo, manter vivas as 
tradições, sem impedir que os avanços aconteçam.

Florianópolis apresenta inúmeras faces e sua 
pluralidade está em todo lugar. Ela pode ser vista e 
sentida em cada esquina, praça ou à beira mar. É 
necessário, apenas, uma boa dose de sensibilidade, 
um olhar diferenciado e uma câmera pronta para 
o “click” no momento certo. E o resultado de mais 
uma maratona nos demonstra o quão rica é a nossa 
cidade: cheia de vida, de cores e de belezas prontas 
para serem reveladas!

Gean loureiro
Prefeito de Florianópolis
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neste ano de 2019 a Maratona Fotográfica de 
Florianópolis completou os seus 25 anos. do 

início até agora a satisfação cresce ainda mais ao 
realizar este evento e a cada ano a organização se 
esmera em apresentar um trabalho de dedicação e 
comprometimento.

os olhares, as percepções e o jeito de ver e pensar 
a nossa cidade se transforma com o tempo, com as 
pessoas e com a própria memória.

do adulto à criança, o amor por quem participa desta 
maratona fotográfica é refletido nos diversos cliques, 
de nossas ruas, dos nossos casarios e igrejas, da nossa 
cultura, mas principalmente deste povo tão lindo e 
heterogêneo que compõe Florianópolis.

Fazer Bodas de prata de um projeto como este, de 
tamanha relevância artística e cultural à cidade e aos 
munícipes, nos faz acreditar, amar e reverenciar ainda 
mais todo o nosso potencial.

Florianópolis está de braços abertos para aqueles que 
chegam aqui, seja para passear ou morar, respeitando 
a sua gente que vive nesta cidade e fazendo dela um 
dos melhores lugares do mundo.

Fotógrafos de profissão, curiosos, entusiastas, 
estudantes e amantes da fotografia têm durante a 

Maratona Fotográfica a possibilidade de mostrar a sua 
arte e o seu jeito particular de ver, viver, conviver e 
admirar este lugar e sua gente, em seus mais diversos 
ângulos, cores e tradições.

as praias, os parques, a vida noturna, os restaurantes 
e o comércio são retratados com a presença do sol, da 
chuva, do dia, da noite, mostrando o ritmo frenético 
do tempo e da vida que existe dentro de nós.

Que venham muitas outras Maratonas Fotográficas 
para eternizar a maneira como vemos e vivemos 
nesta cidade, com sentimento de amor e de gratidão 
por Florianópolis, assim eternizada pelo compositor e 
poeta, Zininho, que há 90 anos marca em seus poemas 
este amor: “um pedacinho de terra perdido no mar”.

parabenizo e agradeço a todos os envolvidos na 25ª 
Maratona Fotográfica, nossos apoiadores, gestores, 
coordenadores, funcionários e, principalmente, 
a centena de participantes que dão vida a este 
grandioso projeto a cada ano.

roseli pereira
Superintendente da Fundação Cultural de 

Florianópolis Franklin Cascaes
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Cidade
[re]visitada É com especial entusiasmo que apresentamos 

este catálogo, pois esta foi uma edição 
especial em que celebrou os 25 anos da 
Maratona Fotográfica de Florianópolis. 
imagine um período em que a fotografia 
analógica era dominante e que se tinha 
todo um processo para se chegar a observar 
os registros feitos, fato que nos dias atuais 
é completamente diferente. a fotografia 
digital orienta o atual meio de produzir 
imagens sobre uma superfície fotossensível. 
Em segundos vemos as imagens capturadas.

Foi nesse contexto que a Maratona 
Fotográfica de Florianópolis iniciou seu 
exitoso compromisso com a área da fotografia 
e com a cidade. Criada em 1995, pela equipe 
técnica da Fundação Franklin Cascaes, e 
inspirada em iniciativas semelhantes como 
as que acontecem em portugal e Espanha, 
a Maratona Fotográfica passou a ser um 
dos mais antigos concursos fotográficos no 
Brasil, tornando-se referência.

Se na primeira edição os fotógrafos tinham 
24 horas para registrar 24 temas, os quais 
eram divulgados quatro por vez, a cada 
4 horas e em locais diferentes na região 
central da cidade, além dos informativos 
que eram divulgados também em rádio 
local, ao longo dos seus 25 anos a Maratona 
Fotográfica de Florianópolis se reestruturou 
significativamente, embora algumas de suas 
características ainda se façam presentes. 

ao longo de sua existência manteve-se a 
modalidade analógica, a obrigatoriedade 
dos registros dos temas na ordem e a sua 
realização próxima aos festejos de aniversário 
da cidade, isso tudo garantindo o seu 
compromisso com o registro da memória e 
fortalecimento do acervo de imagens da ilha 
de Santa Catarina.

por ser uma edição comemorativa é preciso 
trazer à luz alguns momentos importantes. 
Suas três primeiras edições só tinham a 
modalidade filme, sendo que em 1998 o 
concurso foi subdividido em amador e 
profissional. anos mais tarde, em 2004, em 
sua 10ª edição, é que a tecnologia digital 
foi incorporada à Maratona Fotográfica de 
Florianópolis e, em 2006, passou a ter duas 
categorias principais: a digital e analógica. a 
19ª edição, no ano de 2013, certamente foi a 
que mais trouxe mudanças ao concurso, pois 
houve a subdivisão da modalidade digital 
em duas categorias: categoria 1 (câmera 
reflex, lentes intercambiáveis) e a categoria 
2 (câmera objetiva única, lentes fixas); nesse 
bojo incluiu-se, também, a modalidade 
infantojuvenil, a qual passou a receber 
o público dos 6 aos 15 anos; teve uma 
redução no número de imagens a serem 
registradas, de 24 para 12; e a divulgação 
dos subtemas passou a ocorrer de uma vez, 
na largada do concurso. Buscando trazer 
para a Maratona Fotográfica um caráter 
formativo e educativo, em 2014, a faixa etária 

da modalidade infantojuvenil é ampliada até 
os 17 anos, havendo a inclusão de palestras 
no dia e local da abertura; e, a partir de 2016, 
passou-se a produzir um catálogo para cada 
edição do concurso.

Em 2019, a prefeitura Municipal de 
Florianópolis, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Juventude 
e da Fundação Cultural de Florianópolis 
Franklin Cascaes, realizou a 25ª Maratona 
Fotográfica de Florianópolis nos dias 30 e 
31 de março. os participantes inscritos nas 
modalidades analógica, digital categoria 1 
(câmeras com lentes intercambiáveis), digital 
categoria 2 (câmeras com lentes fixas) e 
infantojuvenil, esta subdividida por faixas 
etárias - 6 aos 9 anos, 10 aos 12 anos, 13 aos 
15 anos e 16 aos 17 anos, tiveram 30 horas 
para fazer os registros fotográficos tendo 
como tema principal “a cidade [re]visitada”. a 
largada e a entrega dos registros fotográficos 
ocorreram na passarela do Samba nego 
Quirido.

Foram disponibilizadas 500 vagas, sendo 
400 para as modalidades analógica e digital 
e 100 para a modalidade infantojuvenil, 
algumas ficaram disponíveis para inscrições 
pela internet e outra parte reservada para o 
dia e local do concurso, sendo preenchidas 
402 vagas no total.

nesta edição comemorativa, como forma 



9

de desenvolver a memória da Maratona 
Fotográfica e no ensejo de celebrar e abrir os 
trabalhos da 25ª edição do concurso, tivemos 
a exposição “o retrato do patrimônio da 
Cidade no Histórico da Maratona Fotográfica 
de Florianópolis”, a qual contou com a 
curadoria de anderson Carlos Santos de 
abreu, na Casa da Memória. a exposição 
visou evidenciar os 25 anos de possíveis 
narrativas estéticas sobre o patrimônio 
material e imaterial no itinerário histórico da 
Maratona Fotográfica de Florianópolis.

assim como no exercício estético e histórico 
da exposição acima, a comissão do concurso 
propôs retomar alguns dos subtemas 
fotografados em edições anteriores, para 
que fossem feitos novos registros, ou seja, 
[re]visitados pelos inscritos nesta edição, 
uma vez que a cidade está em constante 
transformação e cada olhar sobre ela é 
particular. os participantes das modalidades 
analógica e digital receberam 12 subtemas: 
arquitetura que persiste; Gente na rua; a 
cidade vista do morro; rituais urbanos; a 
cidade invisível; a cidade dorme; Fortaleza; 
praia; alma de manezinho; detalhes da cidade 
que me trazem saudade; novos cartões 
postais; Minha cidade, minha sugestão. por 
sua vez, os da modalidade infantojuvenil 
tiveram que registrar 6 subtemas: Vitrais; 
Cabelo, cabeleira, cabeludo, descabelada; 
Curvas; no final da tarde...; areia; novos 
cartões postais.

Esta dinâmica de [re]visitar temas anteriores 
trouxe aos participantes uma reflexão de 
temporalidade estética sobre as edições 
anteriores. não numa linearidade cronológica 
apenas, mas numa possibilidade de registrar 
momentos de tempos sob o disparo de cada 
imagem, as quais permitiram compreender 
o instante, o esquecimento, e até mesmo os 
antecedentes, as posteridades e as possíveis 
pluralidades de Florianópolis que estão 
por vir. Fato que podemos ler a partir dos 
depoimentos de alguns dos participantes:

Participar da Maratona Fotográfica de 
Florianópolis é uma ovação a nossa cidade, é 
a certeza que ao final dos dois dias, teremos 
novas percepções e sentimentos através da 
fotografia.
Celebramos o aniversário da cidade, 
registrando seus encantos, seus personagens e 
suas mais variadas facetas, é sem dúvida, um 
momento de alegria pessoal. 
Diante do desafio de renovar o repertório de 
olhares sobre nossa terra, nos deparamos 
com a incrível possibilidade de revisitar nossos 
recantos, de refrescar nossas saudades do 
passado! Enfim, a Maratona não cansa, ela 
nos renova a retina!!!

Adriano José Assis
premiado na 25ª e em outras edições da 

Maratona Fotográfica

O olhar fotográfico percebe o mundo de forma 
diferente do olhar convencional: no lugar de 

prédios, casas e ruas, vê linhas e formas que 
se aglutinam e se separam; onde há árvores, 
percebe texturas, luz, sombras e verdes 
variados. 
Nas pessoas, enxerga as tais janelas da alma, 
porque o olhar fotográfico, empático, sabe 
mergulhar em outros olhos como se fossem 
seus.
Num mundo cada vez mais saturado de 
imagens, onde todos fotografam tudo, 
a Maratona Fotográfica é um convite à 
contemplação aguçada da cidade. 
Para muito além da selfie, a competição 
estimula e desafia amadores e profissionais a 
representarem, com a força do discurso estético, 
a cidade, suas belezas, dramas e contrastes.
E é nessas imagens que Florianópolis vai 
se reconhecendo, percebendo mudanças e 
revelando sutilezas que seriam  imperceptíveis 
para quem passa apressado, mas que ganham 
força e sentido quando intermediadas pelo 
olhar fotográfico, que é, no fundo, o principal 
“equipamento” de quem pretende contar uma 
história apertando um botão. 

Caio Cezar
Fotógrafo e editor, participou de nove edições 
da Maratona Fotográfica, obtendo o primeiro 

lugar em 1996, 2002, 2013, 2015 e 2017.
Membro da Comissão Julgadora da 25ª 

Maratona Fotográfica

Pensar sobre a Maratona Fotográfica me traz 
ótimas recordações das diversas Maratonas 

que já participei, acho que mais de 10. 
Meu marido sempre foi apaixonado 
pela maratona e a cada ano esperava 
ansiosamente por ela, e acabou me passando 
esse sentimento. 
A Maratona significa diversão, criatividade, 
aventura de andar pela ilha à “caça” dos 
temas, oportunidade de conhecer pessoas, 
e sempre conhecemos muita gente bacana 
nessas andanças. 
A Maratona é um grande aprendizado, seja 
na hora de interpretar e criar as fotos para os 
temas, na organização para seguir a ordem 
dos temas apresentados, organizar o tempo, 
administrar contratempos e estresse que às 
vezes surgem, passar por cima das vergonhas 
de abordar as pessoas na rua para fazer fotos 
e, ainda assim, se divertir no processo… enfim, 
participar da Maratona Fotográfica é uma 
grande aventura!

Deise L Cristofoli
premiada na 25ª e em outras edições da 

Maratona Fotográfica

São mais de 25 anos fotografando   
profissionalmente e posso dizer que tenho 
um carinho especial pela Maratona. Minha 
primeira participação foi em 2015 e, desde 
então, sempre estou lá. Participar da Maratona 
me faz melhor fotógrafo, não é um jargão.
Considero que o fotógrafo precisa estar em 
constante evolução e aprendizado. Nos últimos  
dois anos, conquistei, não sem suor, o primeiro 
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lugar na categoria Fotografia Analógica. 
Participar da Maratona requer criatividade, 
improvisação, técnica, disciplina e, sobretudo, 
vontade de passar dois dias incríveis buscando 
as melhores fotos.
É grande o mérito de se manter a Maratona 
por estes 25 anos. Sem dúvida, ela se consolida 
como uma tradição na cidade, apesar de 
todas as dificuldades que, muitas vezes, a arte 
e a cultura encontram. Sinto-me honrado por 
fazer parte desta festa!
Meus parabéns à organização pelo excelente 
trabalho que realiza ano após ano.
Obrigado à Lara, minha esposa e fonte de 
minha inspiração.

Juan Alonso
Fotógrafo premiado na 25ª e em outras edições 

da Maratona Fotográfica

Fotografar, para mim, é um meio de exteriorizar 
uma busca interior incessante pelo belo que 
me cerca. E se ao buscar o belo deparo com o 
feio, compreender sua estética e procurar seu 
registro de forma sensível.
Ao fotografar, intenciono transmitir mensagens, 
prescindindo de palavras, à mesma medida que 
me desafio a converter palavras e sentimentos 
em imagens.
Quando fotografo, às vezes grito em silêncio e, 
por outras, silencio-me em voz alta. Fotografar 
me torna possível medir a distância entre o 
então e o agora de formas  mais significativas 
do que jamais poderiam quaisquer unidade de 
tempo.

Fotografar é antítese que me permite capturar 
e deixar livre ao mesmo tempo.

Murilo Matos Mendonça
premiado na 25ª e em outras edições da 

Maratona Fotográfica

Quando uma fotografia te tira da zona de 
conforto e te faz vivenciar uma experiência 
transformadora e motivadora. Isso define o 
que foi me deparar com o 3º tema da Maratona 
Fotográfica: A cidade vista do Morro. Em 
segundos tomei a decisão de subir o Morro 
do Mocotó sozinha e caminhando apesar de 
toda fama de “violência” que ali existe.....e 
me deparei por todo o caminho com pessoas 
incríveis que me ajudaram a chegar até a “vista 
esperada”. Porém, essa “vista esperada” não 
faria sentido algum se fosse somente mais uma 
vista bonita, fotografada só para cumprir mais 
uma tarefa. O óbvio e o fácil nos limita e nos 
priva de grandes encontros e aprendizados. 
O menino do pão, os irmãos Cauê e Caique 
que soltavam pipa (com os quais passei toda 
minha tarde) e Shirlei (a moça do bar)... que 
após conversarmos um pouco me pediu um 
favor: “Conta pros seus amigos que nós somos 
gente como vocês, ninguém faz mal pra 
ninguém aqui...e que podem vir tranquilos, 
sentimos muito por sermos isolados aqui em 
cima...e gostaríamos de receber visitas assim...
como a sua...de vez em quando...e nos avise da 
abertura da exposição...essa informação não 
chega até aqui...” Com o coração cheio e um 
sorriso no rosto desci o Morro do Mocotó feliz...

O prêmio é material...mas o que senti e aprendi 
nesse dia vou levar por toda minha vida...
Obrigada Morro do Mocotó pela recepção 
acolhedora e amorosa...
Obrigada Maratona Fotográfica por esse gatilho...

Vanessa Soares
Fotógrafa premiada na 25ª e em outra edição da 

Maratona Fotográfica

Com a maratona comecei a ver a cidade de 
uma forma diferente, com outros olhos, e 
todo ano que participo ela vira uma nova 
Florianópolis.

Verissimo Bortolin Silva
premiado na 25ª e em outra edições da Maratona 

Fotográfica, na Modalidade infantojuvenil

a partir destes relatos percebemos o quão 
exigente e sensível, porém rigoroso, foi 
analisar as fotografias. Coube aos jurados 
Caio Cezar nascimento, Juliana Cristina 
Gallas, leonardo latrônico, Sandra nunes 
e Sulanger Bavaresco, as duas últimas 
representantes da Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes, avaliarem 
e selecionarem os premiados de forma 
minuciosa. Foram concedidos os prêmios 
Conjuntos para o 1º lugar das modalidades 
analógica, digital categoria 1 e categoria 2; na 
modalidade infantojuvenil foram premiados 
os conjuntos da faixa etária dos 6 aos 9 anos; 
10 aos 12 anos e 13 aos 15 anos. também 
foram premiadas as 20 melhores fotografias.

agradecemos imensamente a participação 
de todos, não somente nesta última edição 
da Maratona Fotográfica, mas aos que 
estiveram também em edições anteriores, 
inclusive (in memoriam) aqueles que já 
partiram e deixaram um legado sensível, 
comprometido, afetivo e duradouro à 
Maratona. Este projeto nos permite realizar 
analogias subjetivas sobre a cidade, seus 
patrimônios e sua histórica, considerando 
sempre o olhar como um dos elementos 
mais próximos da realidade.

apresentamos com este catálogo as 
fotografias premiadas na 25ª Maratona 
Fotográfica de Florianópolis.

Anderson Carlos Santos de Abreu

Sandra Conceição Nunes



11

ANALÓGICA 1 Prêmio conjunto
Juan Alonso

novos cartões postais
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Minha cidade, minha sugestão

alma de manezinho
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arquitetura que persiste

Gente na rua

a cidade vista do morro

rituais urbanos
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a cidade dorme
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Fortalezapraia

a cidade invisível detalhes da cidade que me trazem saudade
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a cidade dorme
DIGITAL I Prêmio conjunto

Ivan Pigozzo
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Minha cidade, minha sugestão rituais urbanos

novos cartões postais
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detalhes da cidade que me trazem saudade
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arquitetura que persiste

Gente na rua

a cidade vista do morro

a cidade invisível
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praiaFortaleza

alma de manezinho
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DIGITAL II 1 Prêmio conjunto
Deise L Cristofoli

Gente na rua
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a cidade invisível a cidade dorme
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Minha cidade, minha sugestão

Fortalezaarquitetura que persiste

a cidade vista do morro
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rituais urbanos

detalhes da cidade que me trazem saudade

praia

novos cartões postais



25

alma de manezinho



26

Cabelo, cabeleira, cabeludo, descabelada

INFANTOJUVENIL
6 a 9 anos

Prêmio conjunto
Davi Costa Sena



27

novos cartões postais no final da tardeareia

CurvasVitrais
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INFANTOJUVENIL
10 a 12 anos

Prêmio conjunto
Nina Coelho da Silva

areia
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novos cartões postais

no final da tarde

Vitrais

CurvasCabelo, cabeleira, cabeludo, descabelada



30

INFANTOJUVENIL
13 a 15 anos

Prêmio conjunto
Veríssimo Bortolin  Silva

areia
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novos cartões postais

no fi nal da tarde

Vitrais

Curvas

Cabelo, cabeleira, cabeludo, descabelada



32

Paula Eduarda Michels | a cidade vista do morro | Modalidade Digital - Categoria 1

MELHORES  FOTOGRAFIAS
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Sandra Regina Kraus | novos cartões postais | Modalidade Digital - Categoria 1



34

Thais Dela Roca Fernandes | a cidade invisível | Modalidade Digital - Categoria 1



35

Leandro Reichert | alma de Manezinho | Modalidade Digital - Categoria 1



36

Lucas Selau | praia | Modalidade Analógica



37

André Espig | arquitetura que persiste | Modalidade Analógica



38

Murilo Matos Mendonça | a cidade vista do morro | Modalidade Digital - Categoria 1



39

Adriano José Assis | Fortaleza | Modalidade Digital  - Categoria 1



40

Arthur Deltregia Reys | a cidade dorme | Modalidade Digital - Categoria 1



41

Fahya Kury Cassins  | detalhes da cidade que me trazem saudade | Modalidade Digital  - Categoria 1



42

Amabilly de Lima Ribeiro Higino | Cabelo, cabeleira, cabeludo, descabelada | Modalidade Infantojuvenil 6 a 9 anos



43

Line Luiza | Gente na rua | Modalidade Digital  - Categoria 1



44

Chico Caprario | a cidade invisível | Modalidade Digital – Categoria 1



45

Guilherme Góes | Fortaleza | Modalidade Digital  - Categoria 1



46

Vanessa Soares | a cidade vista do morro | Modalidade Digital - Categoria 1



47

Jefferson Bataglin  Cezimbra | Fortaleza | Modalidade Digital - Categoria 1



48

Ana Paula Soukef | rituais urbanos | Modalidade Digital - Categoria 1



49

Daniel Garcia Vaz | novos cartões postais | Modalidade Digital - Categoria 1



50

André Franco Cardoso | rituais urbanos | Modalidade Analógica



51

Alisson Lima Morais | a cidade invisível | Modalidade Digital - Categoria 1
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Premiados na 25ª Maratona Fotográfica de Florianópolis – 2019
 
adriano José assis - Florianópolis/SC
alisson lima Morais - Florianópolis/SC
amabilly de lima ribeiro Higino - Florianópolis/SC
ana paula Soukef - Palhoça/SC
andré Espig - Florianópolis/SC
andré Franco Cardoso - Florianópolis/SC
arthur deltregia reys - Florianópolis/SC
Chico Caprario (Francisco Xavier Caprario) - Florianópolis/SC
daniel Garcia Vaz - Biguaçu/SC
davi Costa Sena - Florianópolis/SC 
deise luciane Cristofoli- Baneário Camboriú/SC
Fahya kury Cassins - Joinville/SC
Guilherme Góes - Florianópolis/SC
ivan pigozzo - Florianópolis/SC
Jefferson Bataglin Cezimbra - Florianópolis/SC
Juan alonso - Florianópolis/SC
leandro reichert - Florianópolis/SC
line luiza (Elinézia Costa Sena) - Florianópolis/SC
lucas Selau - Florianópolis/SC
Murilo Matos Mendonça - Florianópolis/SC
nina Coelho da Silva - Florianópolis/SC
paula Eduarda Michels - Florianópolis/SC
Sandra regina kraus - Palhoça/SC
thais dela roca Fernandes - São José/SC
Vanessa Soares - Florianópolis/SC
Veríssimo Bortolin Silva - Florianópolis/SC
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realização

apoio

CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
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CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE


