
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes

II MOSTRA DE SOLUÇÕES II MOSTRA DE SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS DA TECNOLÓGICAS DA 
CAPITAL DA INOVAÇÃOCAPITAL DA INOVAÇÃO



Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes

� A FCFFC foi criada pela Lei nº 2647/87, de 
29 de julho de 1987 – gestão do prefeito 
Edison Andrino de Oliveira. 

� PRINCIPAIS OBJETIVOS...

� Promoção, fortalecimento e difusão das 
manifestações artísticas e culturais 

� Fomento à produção local
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� Valorização e preservação do patrimônio 
cultural material e imaterial da cidade

� Respeito e proteção à diversidade cultural 

� Incentivo à pluralidade de expressões 

� Democratização do acesso à cultura

� Estímulo a ações de inclusão social e cultural

� Cultura gerando oportunidades...



Estrutura atual da FCFFC
Seis unidades culturais

2 - Teatro da UBRO

Sede administrativa, teatro, galeria de artes, centro de documentação, 
espaço multiuso e centro de referência da renda de bilro

5 – Casa das Máquinas
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� Ações realizadas:

� Construção de política estruturante para a cultura

� Realização da  2ª Conferência Municipal de 

Cultura – 2009 e em andamento a organização 

da 3ª Conferência.
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� Criação e posse do Conselho Municipal de 

Política Cultural

Lei nº 7974/2009 – sancionada pelo prefeito 

Dário Berger

� Criação do Fundo Municipal de Cultura (em 

regulamentação)
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� Programa de Promoção do Artesanato

� Implantação do Centro de Referência da Renda 

de Bilro 

Realizado em parceria com o Programa de 
Promoção do Artesanato de Tradição Cultural (do 
Ministério da Cultura) e Casa dos Açores Ilha de 
Santa Catarina.
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�Apoio às Feiras de Artesanato

� Feirarte – Largo da Catedral

� Feira da Lagoa – Lagoa da Conceição

� Feira da Praça Fernando Machado

� Feira da Praça XV de Novembro
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� Programas de Apoio

� Comunidades

� Atendimento o ano inteiro às comunidades com 
atividades culturais

(folclore, dança, música, artesanato, teatro, entre 
outras atrações)

� Bibliotecas Comunitárias

� Convênio anual com a Barca dos Livros (Lagoa da 
Conceição) para manutenção do espaço e ações de 
incentivo à leitura, formação de leitores
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� Bandas Centenárias

Convênio anual com as três bandas centenárias 
(Amor à Arte, Filarmônica Comercial e Lapa para 
apresentações culturais e manutenção de 
programas de inclusão social por meio da música

� Cultura Popular

Convênio anual com grupos folclóricos para 
apresentações culturais de boi de mamão, pau de 
fita, ratoeira, terno de reis, capoeira e outras 
manifestações da cultura popular, visando ao 
fortalecimento das tradições locais
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� Ciclo do Divino Espírito Santo

Organização de calendário cultural das 
festividades nas 14 comunidades que preservam 
essa tradição trazida pelos imigrantes açorianos

� Consciência Negra

Realização de projetos e ações em conjunto com a 
Coordenadoria  de Políticas Públicas para 
Promoção da Igualdade Racial (COPPIR) para 
preservar, valorizar e dar visibilidade à cultura dos 
afrodescendentes
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� Indígenas

Realização de projetos e ações em conjunto com a 
Coordenadoria  de Políticas Públicas para 
Promoção da Igualdade Racial (COPPIR) para 
preservar, valorizar e dar visibilidade à cultura dos 
povos indígenas
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� Cineclubes

Em parceria com o Funcine e Cinemateca 
Catarinense, a Fundação Franklin Cascaes investe 
na implantação de cineclubes nas comunidades. 

Ex.: Cineclube Pitangueira (funciona na Casa das 
Máquinas) e Cineclube Dona Chica (no Rancho da 
Canoa, no Campeche) 
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� Programa Memória Digital

Abrange projetos e ações para recuperação e 
preservação de acervos culturais referentes à história, 
identidade, memória e produção cultural da cidade. 

� Acervo das Maratonas Fotográficas de Florianópolis

� Acervo Zininho 

� Memória dos Bairros

� Banco de Imagens

� Arquivo de Artes
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� Fomento à produção cultural 

� Editora Fundação Franklin Cascaes Publicações 

Criada em 2008, a editora publica livros de 
autores catarinenses valorizando a produção 
literária, a pesquisa e a cultura locais. 
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� Lei Municipal de Incentivo à Cultura

� Criada em 1991, a Lei nº 3659/91 permite que do 
orçamento anual, 1% a 2,5% da arrecadação do ISS 
e IPTU seja destinado ao apoio de projetos culturais 
por meio de renúncia fiscal. A FCFFC vem investindo em 
ações para divulgar o benefício e viabilizar cada vez 
mais projetos culturais. Para isso realizou:

�Oficinas de elaboração de projetos culturais

� Palestras de sensibilização

� Alterações no regulamento da Lei
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�PROJETOS FFC
�Oficinas de Arte-Educação nas Comunidades

(Teatro, arte circense, música, dança, artes visuais, 
cultura popular e artesanato)

30 comunidades atendidas

�Orquestra-Escola

(Música - aulas em grupo, ensaios de naipe e 
concertos.)

154 alunos atendidos durante o ano
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�Nossa Memória, Nossa Cidade

(Patrimônio cultural e educação patrimonial)

18 palestras durante o ano

� Frankolino

(Teatro de boneco em escolas, creches, bibliotecas e 
eventos públicos)

35 apresentações durante o ano
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� 17ª Maratona Fotográfica de Florianópolis

(Artes visuais - fotografia)

Cerca de 40 fotógrafos premiados e 200 imagens 
incorporadas ao acervo da Casa da 
Memória/FCFFC

� 2º Encontro de Bois de Norte a Sul

(Cultura Popular – folclore e artesanato)

26 grupos participantes de quatro estados 
brasileiros
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� 11º Encontro das Nações – Brasil de todos os tons

(Cultura Popular – folclore e artesanato)

11 grupos participantes com representação de 
todas as regiões do Brasil

� 13º Encontro de Terno de Reis

(Cultura Popular - música)

10 grupos participantes da Grande Florianópolis
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� 1ª Mostra Infantojuvenil de Dança da PMF

(Dança)

� Cidade Contada

(Leitura de contos , palestra e  audiovisual)

�Alameda Cultural

(Diversidade cultural)

�Acordando a Cidade

(Cultura Popular - folclore)
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� 18º Floripa Teatro - Festival Isnard de Azevedo

(Teatro)

� Escola Municipal de Música de Florianópolis

(Música)

� Bienal de Dança de Florianópolis

(Dança)
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�Dificuldades:

� Reduzido número de profissionais, incompatível com 
a demanda. 

� Inexistência de quadro técnico próprio estável.

� Orçamento insuficiente para o atendimento das 
demandas de uma Capital. Carências em 
infraestrutura (veículos, equipamentos, espaço físico, 
computadores etc.)



�Visão de situação ideal

� Ampliar significativamente os recursos destinados à 
Cultura

� Conceber gastos com a cultura como fator de 
inclusão social, redutor de marginalidade, 
ampliação de cidadania. 

� Adotar a Economia Criativa como a Estratégia de 
Desenvolvimento da Cidade.                                                                                                   
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� Promover a diversidade cultural de Fpolis.

� Promover programação permanente de 
qualificação do corpo técnico da FCFFC.

� Intensificar a interação com os diversos segmentos 
culturais da cidade.

� Difundir o roteiro cultural da cidade (Circuito 
Cultural).

Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes



� Preservar o patrimônio histórico local e interagir 
com a produção contemporânea.

� Tornar a cidade atrativa pela sua arquitetura, 
paisagem, estética e arte urbana.

� Estabelecer calendário cultural para a Cidade.

� Produzir eventos articulados com outras secretarias.
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� Cadastrar Produtores Culturais, através de sistema 
on line.

� Fortalecer uma política cultural para as próximas 
décadas.

� Priorizar o fomento da cultura e não a produção 
cultural própria.
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