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Olhar para trás é enxergar no

passado seu valor, reconhecendo na

caminhada, conquistas, desafios e

superações. Me veio na memória as

lembranças de uma noite especial,

onde o brilho do olhar de uma

criança e o encantamento da família,

me fez enxergar além do tempo, do

espaço e das possibilidades. Uma

linda historia atualmente é contada

de uma Poço de José de Moura que

antes vivia das memórias do

passado, de um tempo que se dizia

não voltar mais, no entanto, hoje,

crianças, adolescentes e jovens

escrevem uma nova história de

cultura viva, construindo no presente

o futuro desejado. O que somos hoje

devemos ao que vivenciamos nos

últimos 15 anos. Somos a Pisada do

Sertão.

Ana Neiry Moura Alves



A Associação Cultural Pisada do Sertão  é uma
organização da sociedade civil, sem fins lucrativos
que atua na zona urbana e rural do município de
Poço de José de Moura e na região do alto sertão
paraibano nas áreas de cultura, educação integral,
esporte educativo e assistência social.

Foi fundada  por jovens que construíram  sua
identidade sociocultural a partir dos princípios da
educação integral e na valorização dos saberes e
fazeres familiares e comunitários com foco na
promoção da cidadania, no  desenvolvimento
comunitário e na transformação social.



MISSÃO
Promover o desenvolvimento integral de crianças,
adolescentes e jovens por meio da cultura nordestina
contribuindo para a transformação social do sertão
paraibano.

VISÃO
Criar um território de oportunidades a partir do
desenvolvimento e empoderamento do potencial das
pessoas e do lugar.

VALORES
Amor ao que se faz;
Responsabilidade social;
Desenvolvimento integral;
União de propósitos;
Criatividade nas práticas metodológicas e pedagógicas;
Qualidade na oferta e no desenvolvimento das suas
atividades;
Valorização humana.



Diretoria Executiva

Conselho Fiscal

Fundadora





TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO

Poço de José de Moura
 
Triunfo
 
Bernardino Batista
 
Joca Claudino
 
Uiraúna
 
Cajazeiras



13.000
Crianças, 

adolescentes
e jovens atendidos

21
Profissionais 

217
Voluntários

20
Profissionais

beneficiados no
Programa Semear

20
Escolas beneficiadas

com a Rota da
Leitura

232
Ações educativas e

culturais

06
Oficinas ofertadas

diariamente

13
Instituições 

Parceiras/apoiadores

01
Financiador

07
Patrocinadores

EM NÚMEROS.. .

35.000
Pessoas beneficiadas

direta ou
indiretamente

152
Famílias participando

ativamente de
encontros



OBJETIVOS ODS



CONQUISTAS

3.166
Seguidores nas 

redes sociais

Aumento de Participação
 

AprovaçãoAprovação

FDD MP-PB

Implantação

Loja Pisada do Sertão

400
Eleita uma

das

Melhores ONGS
do Brasil

Doação
Materiais 
apreendidos
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No ano de 2019 a Pisada do Sertão foi
selecionada para participar do Programa VOA da
Ambev. O programa tem como objetivo ampliar
o impacto positivo das ONGs na sociedade e a
ajudá-las a realizar seu sonho grande por meio
da realização de mentorias conduzidas pelos
funcionários voluntários da Ambev  para auxiliar
nas práticas de gestão da organização. 
Durante o processo de formação do primeiro ano
do programa que durou 10 meses a equipe da
gestão da Pisada do Sertão participou de quatro
encontros presenciais sendo, dois encontros em
Salvador e dois e São Paulo, além de ter realizado
visita técnica na Ambev Pernambuco para
conhecer o funcionamento na prática dos
processo de gestão desenvolvidos e executados
pela Ambev. Foram mentores da Pisada do
Sertão Risonete Pereira da Silva e Hewerton
Willian Avelino Pereira nos quais, estiveram
visitando no mês de setembro e outubro a
organização para conhecer as ações
desenvolvidas no sertão e seu impacto social no
território. Durante o processo de mentoria a
organização conseguiu avançar nos aspectos da
gestão, no qual podemos destacar: Definição do
seu sonho grande, reelaboração do planejamento
estratégico, definição de cargos e funções,
desdobramento de metas e a criação de loja física
da Pisada do Sertão.

AÇÕES
Participação no VOA



A equipe da Pisada do Sertão teve a
oportunidade de conhecer durante encontro
promovido pelo Itau Social em setembro a
organização Pracatum, como estratégia de
desenvolvimento institucional por meio de
intercâmbios e visitas técnicas. 
Pelas ladeiras do Candeal na capital bahiana, a
visita foi guiada de modo a integrar os visitantes
a realidade social da comunidade local bem como
ao fazer cultural da Pracatum, finalizando com
uma oficina de percussão para todos os
presentes e a participação do Presidente
Carlinhos Brow que acolheu os visitantes com
palavras motivacionais e inspiradoras. A
aprendizagem da visita foi do quanto a
valorização dos saberes locais, bem como das
instituições existentes pode promover mudanças
significativas no desenvolvimento do território,
todos nós somos parte desse processo de
mudança.

A convite da Fundação Itaú Social em execução
do programa Missão em Foco, o Canal Futura
realizou gravação de vídeo institucional da Pisada
do sertão para compor a sua grade de
programação no quadro “Recortes do Brasil”. O
vídeo foi gravado no mês de setembro e contou
com a participação de crianças, adolescentes e
jovens e dos educadores sociais da Pisada do
Sertão, nos quais gravaram depoimentos
expressando a importância da organização para
seu desenvolvimento.
O registro da equipe do Canal Futura e sua
divulgação na grade de programação ampliará a
visibilidade institucional e revelará para o Brasil
quem somos, o que fazemos e o que queremos
para o futuro das novas gerações.

Gravação Canal Futura

Visita a Pracatum



Vivenciando o segundo ano de apoio estratégico
da Fundação Itaú Social foi realizado encontro
presencial do Programa Missão em Foco com as
organizações do primeiro ciclo na cidade de
Salvador – BA. O encontro foi realizado em
setembro e contou com a presença da equipe
gestora da Pisada do Sertão e teve como objetivo
alinhamento das informações do programa,
monitoramento e avaliação dos avanços
institucionais, integração e fortalecimento de
vínculos institucionais e estimulo a criação de
ações em rede. Foi debatido entre outros temas a
diversidade como estratégia de inclusão e
desenvolvimento social.
Como resultado desse encontro além da
ampliação de conhecimentos técnicos e
gerenciais foi firmada parceria com os
profissionais da organização pernambucana
Serta para apoia na produção de conhecimento e
elaboração de projetos sociais.

O curso de Qualificação Profissional uma das
inovações da Pisada do Sertão foi realizado em
parceria com a empresa Naza Projetos e Serviços.
O curso oportunizou ampliar o conhecimento no
terceiro setor nas áreas: Pedagógica, Gestão de
pessoas, Elaboração de projetos, Trabalho em
rede, Processos administrativos e financeiros e
Elaboração de Projetos. Os cursos tiveram inicio
em abril e se estenderam até novembro, com
carga horária total de 128 horas cada curso,
beneficiando 10 pessoas.

Encontro Missão em Foco

Curso de Qualificação Profissional



Encontro estratégico
Secretaria Estadual de Cultura
Em abril deste ano, a Gestão da Pisada do Sertão
participou de um encontro estratégico com
Secretário de Estado de Cultura Damião Ramos
na Capital do Estado em João Pessoa. O encontro
buscou discutir os preparativos para a Rota do
Sol 2019, o maior evento cultural do alto sertão
Paraibano existente em 06 municípios.

Localizada no município de Poço de José de Moura
alto sertão paraibano, a Associação Cultural Pisada
do Sertão possui sede própria, o que tornou-se um
espaço muito visitado no ano de 2019. Aulas de
campo, pesquisa, visita rotineira, visita ao espaço da
biblioteca, rádio e TV foram explorados por
instituições de ensino com escolas locais e regionais,
universidades federais, faculdades privadas, entre
outros visitantes. Destacamos 355 visitantes dos
estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande
do Norte, São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas,
Paraíba e Ceará como também visitantes dos
internacionais como Bélgica e Chile.

Visitantes



O Programa Missão em Foco da Fundação Itaú
Social, tem proporcionado para a Pisada do
Sertão a ampliação do olhar para o
desenvolvimento  institucional de forma integral.
Pensar a Pisada do Sertão de forma integral é se
permitir a profundas reflexões, mudanças de
paradigmas, planejamento, foco e resultado. E foi
nessa perspectiva que aconteceu o encontro de
monitoramento dos indicadores, revisão e
construção do PDI da Organização. Esse processo
foi conduzido pelos mentores da Fundação Itaú
Luciana Shiraka e Everaldo junto com a equipe de
gestores da organização na qual definiu as Macro
ações, indicadores de processo, indicadores de
resultados, seus meios de verificação e
responsáveis pelo monitoramento de cada ação.
O processo realizado favoreceu um
direcionamento para o avanço de cada ação, bem
como avaliar os eixos nos quais precisam
avançar, definindo estratégias assertivas que
favoreceram relevantes resultados no avanço da
missão da organização.

Fundação Itaú Social
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José Orlando

Educador Esportes

SETOR

Antonio Francisco

Educador Música

Ana Fábia

Educadora Ludicicdade

Cássio Cassimiro

Educador Dança

Darlan Douglas

Educador Música

Alan Galdêncio

Educador Empreendedorismo

Ruan Bruno

Educador Música

Samara Cristina

Educadora Leitura

TIME



A oficina de dança é um dos grandes destaques
do trabalho de valorização da cultura popular da
Pisada do Sertão. A oficina de dança foi realizada
semanalmente com 1hora/aula por turma,
atendendo a crianças, adolescentes e jovens de 5
à 18 anos através das danças regionais: xaxado,
coco, ciranda, xote, baião e forró.
A oficina destacou-se com a formação de 5
grupos de danças regionais atendendo à 90% do
público da organização. Entre os eventos
culturais realizados pela organização destacamos
o Pisada do Forró e a Rota do Sol como palco de
inspiração para crianças, adolescentes e jovens
mostrarem suas habilidades e protagonizarem no
palco da vida.

As oficinas de música eram realizadas
semanalmente para educandos de 7 à 18 anos na
qual eram organizadas em: instrumentos de
sopro (flauta doce, saxofone, trompete)
coras(violão), teclas (teclado, escaleta e sanfona)
percussão (bateria). As oficinas tinham duração
de 1hora/aula e as turmas eram organizadas por
faixa etária. Os conteúdos trabalhados nas
oficinas percorriam os aspectos teóricos,
metodológicos e práticos do fazer musical,
através da formação de grupos musicais, criação
de músicas autorais, paródias, canto, musical,
músicas regionais e MPB. No ano de 2019, a
oficina de música mostrou grandes resultados
através da banda Marcial Mirim CIRANDAR e o
musical dos 15 anos da Pisada do Sertão.

AÇÕES
Oficina de Dança

Oficina de Música



A oficina de esporte educacional é uma prática
que parte do aprender fazendo, conhecer o
esporte como prática educativa de inclusão,
equidade, aceitação, coletividade e
aprendizagem. A oficina de esporte educacional
era realizada semanalmente para crianças,
adolescentes e jovens de 6 à 18 anos tendo
1hora/aula por turma através das modalidades:
esporte de quadra, brincadeiras populares e o
uso da tecnologia social no esporte educacional.
A oficina atendeu a 98% do público, realizou
torneio solidário, participou de campeonatos
intermunicipais, destacando-se com a realização
de CELARC e Esporte em minha rua. As práticas
de esporte educacional favorece o acesso à
participação e inclusão dos diversos públicos
promovendo lazer, aprendizagem e experiências
significativas.

A oficina de leitura é uma das atividades de
participação obrigatória da Organização, devido
as contribuições nos diversos aspectos do
desenvolvimento cognitivo, comunicativo,
interpretativo, criatividade, leitura e escrita. A
oficina era realizada semanalmente  para
educandos de 7 à 16 anos e tinha uma carga-
horária de 1hora/aula. Dentre as ações
desenvolvidas na oficina destacaram-se:
Agentes de leitura, Comunidade leitora, Abril
letrado e Rota da Leitura.  Um grande diferencial
no trabalho de formação de leitores
da Pisada do Sertão é a valorização da nossa
história, o que fortalece a nossa identidade e o
registro das lendas, biografias, episódios e
crenças do nosso povo, uma forma incentivar a
produção e disseminação dos nossos saberes e
fazeres.

Oficina de Leitura

Oficina de Esportes



A oficina de empreendedorismo sociocultural era
voltada para adolescentes e jovens que
buscavam através da oficina desenvolver
habilidades e competências para a construção de
seus projetos de vida. A oficina era realizada
semanalmente e tinha 2 horas/aula para a turma.
A mediação era feita pela Assistente Social que
durante os encontros buscava mediar o diálogo
sobre os potenciais e fraquezas do território,
formação de líderes, desenvolvimento do
protagonismo, autonomia e autoconhecimento.
O empreendedorismo sociocultural ampliou o
olhar dos adolescentes e jovens para conhecer a
si, seu espaço e as oportunidades e a partir deste
olhar despertar o que há de melhor dentro de si,
acreditando e investindo tempo e
conhecimento para a realização de seus sonhos.

A oficina de ludicidade é uma atividade voltada
para crianças de 5 e 6 anos que busca articular a
leitura, brincadeira, musicalidade e arte por meio
de atividades que despertem a criatividade,
autonomia, promova a participação e favoreça
experiências que promovam aprendizagem. A
oficina foi realizada semanalmente e tinha
2horas/aula para a turma. Dentre as diversas
ações promovidas pela oficina destaca-se a
apresentação do musical dos 15 anos da Pisada
do Sertão no Palco da Rota do Sol, na qual foi um
momento esplêndido para as crianças e suas
famílias, revelando que habilidades e
competências só são desenvolvidas se forem
estimuladas e oportunizadas.

Oficina de Ludicidade

Oficina de Empreendedorismo



Oficina de Fotografia
A oficina foi realizada contando com a
participação de crianças, adolescentes, jovens e
adultos das cidades de Poço de José de Moura,
Triunfo e Joca Claudino, com carga horária total
de 16 horas.
A oficina propiciou aos participantes a ampliação
e sensibilidade do olhar no registro fotográfico,
além de oportunizar o conhecimento técnico
partindo do uso das câmeras e suas funções.
A oficina foi realizada por Marcelo Paes de
Carvalho fundador da Incartaz Films - RJ.

Oficina de Empoderamento Digital

Através de parceria com a Rede Recode, a Pisada
do Sertão se transformou num Centro de
Empoderamento Digital e ofertou cursos
gratuitos para fomentar o uso ético, consciente e
cidadão da tecnologia para jovens de 14 a 29
anos. 
Os cursos ofertados tinham conteúdos
personalizados e dinâmicos que através da
plataforma oportunizaram aos educandos o
conhecimento além da informática, levando-os a
refletir sobre que o seu ser (autoconhecimento),
seus sonhos, metas e missão de vida.

A leitura engrandece a alma. O projeto
Comunidade Leitora é um dos destaques
produzidos pela Pisada do Sertão, porque além
de despertar o prazer pela leitura, o gosto pelo
conhecimento, o projeto tem um importante
papel de inclusão social, troca de informação e
lazer para quem participa. Em parceria com o
CRAS de Poço José de Moura, tivemos a
oportunidade de realizar o projeto com o Grupo
de Idosos, mas de uma forma especial. 

Comunidade Leitora



O CELARC- Circuito de Esporte, Lazer, Recreação e
Cidadania foi realizado em fevereiro. É um evento
de esporte educativo realizado anualmente, que
busca disseminar as práticas de esporte
educativo numa perspectiva de inclusão,
equidade, participação e construção coletiva. O
evento tem uma programação aberta a
comunidade e busca atender os diversos públicos
de forma igualitária. O CELARC evidencia a
atuação atuação dos agentes esportivos nas
diversas modalidades esportivas trabalhadas na
oficina de esporte educativo. O evento tem a
parceria com as escolas, CRAS, CREAS, CT,
famílias e toda comunidade, e sua
intencionalidade educativa está pautada na
cultura de paz e direitos humanos.

O Abril Letrado é uma estratégia de incentivo à
leitura realizada em alusão o dia do livro. Durante
todo o mês de abril, são realizadas ações de
leitura através de pesquisas, produções escritas,
documentários, contação de histórias,
exposições, teatro, recitais além de ações
voltados para a família, nas bibliotecas e escolas.
Destaca-se a Comunidade Leitora, na qual
crianças e adolescentes que atuam como agentes
de leitura protagonizam e disseminam a prática
da leitura na comunidade a fim de incentivar a
formação de novos leitores. O Abril letrado tem
contribuído com a produção de conteúdos  e
formação de leitores e escritores que tem
inspirado e mostrado o potencial infantil e
juvenil.

VIII CELARC

Abril Letrado



Formações Pedagógicas
A Pisada do Sertão busca promover a qualidade
nas ações desenvolvidas com inovação nas
práticas pedagógicas, através de planejamento
coletivo, formações, monitoramento e avaliação.
Neste sentido, os encontros formativos com
equipe de educadores, técnicos e gestão foram
realizados semanalmente mediados pela
coordenação pedagógica da organização, tendo
como metodologia a aprendizagem dialógica,
através de estudos dirigidos, debates, oficinas e
planejamento estratégico fundamentos nos
princípios da Educação Integral, articulados aos
quatro pilares da educação integrando e
contextualizando currículo, na produção de
conhecimento, valorização dos saberes e fazeres
que se articulam à prática pedagógica.

Planejamentos
Os planejamentos pedagógicos buscam articular
as ações a serem realizadas alinhando as metas,
indicadores e resultados definidos.
Dessa forma, os planejamentos foram realizados
na perspectiva de troca, construção,
compartilhamento e monitoramento das
atividades.
Os planejamentos eram realizados
semanalmente e tinha duração de 4horas cada
encontro, era conduzido pela coordenadora
pedagógica e tinha como público educadores,
gestores e equipe técnica na qual traçaram
estratégias, monitoraram as ações e
compartilhavam os resultados obtidos pelos
setores que constituem a organização.
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Layany Anacleto

educadora Social

SETOR

MAELIDA LADIANE

COORDENADORA

TIME



O Programa Semear teve como objetivo
despertar o potencial dos atores sociais
vinculados as politicas de Assistência Social,
Cultura, Educação, Conselhos setoriais e
Sociedade Civil para a construção de um
território educativo a partir do trabalho em rede
que contribua com o desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes do sertão paraibano. 
 Foram realizados 8 encontros no período de abril
a novembro com carga horaria de 64 horas/aula,
beneficiando 20 atores sociais de 8 municípios
sertanejos, o resultado proposto foi de
desenvolver de forma colaborativa projetos e
ações intersetoriais que estimulassem o
compartilhamento de saberes, a colaboração
recíproca, a convivência comunitária e a
aprendizagem vivencial a partir das
oportunidades existentes no território sertanejo.

Os encontros de família foram pautados na
construção de uma cultura de aprendizagem e
participação do público na liderança e
desenvolvimento de ações na Pisada do Sertão e em
outros espaço da comunidade, favorecendo aos
pais/responsáveis oportunidades de   traçar
estratégias de melhoria nos desafios apontados por
eles próprios na convivência familiar e comunitária. 
Durante o ano houve a participação de 152 famílias
das crianças, adolescentes e jovens atendidos pela
Pisada do Sertão, foram realizados 07 encontros no
período de fevereiro a novembro com carga horária
de 02 horas/encontro. Os resultados apontam a
aproximação da família e a organização, como
também o desenvolvimento do protagonismo na
vida familiar e comunitária, ampliado o seu olhar
para o todo.

Encontro com famílias

Semear

AÇÕES



Família em ação foi uma proposta do grupo
Cajueiro, mães que participam dos encontros de
família da organização, o grupo conduziu toda a
ação desde o planejamento até sua execução.
Durante a ação foi realizada à oficina de
planejamento do tempo e da rotina familiar, visto
que isso vinha sendo um grande desafio no
cotidiano da família.
A ação foi realizada no dia 04 de novembro tendo
como publico 60 pais/responsáveis por crianças e
adolescentes matriculados na organização. Com isso
podemos oportunizar a família na solução de
problemas identificados no dia a dia, assim como
reconhecer as competências e habilidades de cada
participante do grupo. Um dos grandes resultados
foi o desenvolvimento do protagonismo dos pais
liderando a ação como também a interação do
grupo com a organização.

O projeto “Mães a Obra” despertou o
desenvolvimento de habilidades e competências
das mães das crianças, adolescentes e jovens
atendidos pela Pisada do Sertão e/ou mulheres
em situação de vulnerabilidades, para que estas
reconhecessem a capacidade de alcançar seus
objetivos e transformar sua realidade social
criando oportunidades de geração de renda.
Durante o projeto foram oferecidos cursos nas
áreas de culinária, artesanato e informática
básica contemplando um público composto por
mães, crianças, adolescentes e mulheres. As
mães tiveram a oportunidade de se inscrever
como participante e/ou facilitadora dos cursos.
Houve a participação de 03 facilitadoras
beneficiando 96 pessoas. Os resultados
alcançados foram: aumento da autoestima e
autoconfiança, desenvolvimento de habilidades e
competências empreendedoras e visibilidade do
trabalho desenvolvido pelas participantes.

Advocacy e Famílias

Projeto Mães à Obra



Buscou-se desenvolver nas crianças, adolescentes e
jovens suas habilidades e potencialidades de líder a
partir da implantação da proposta de líder e vice-
líder de turma. Para isso, foram realizadas
formações de chapas, elaboração e apresentação
das propostas dos candidatos e eleição por  turma.
No total, houve a posse de 08 líderes e seus vices,
uma assembleia realizada na Câmara Municipal de
Vereadores contando com a participação das
famílias, líderes religiosos, políticos, comunitários,
entre outros.
Durante o ano, os líderes se reuniam com seus
mentores (educadores escolhidos por cada dupla)
que puderam refletir sobre os problemas da turma
ou da organização e propor ações ou sugestões a
gestão da Pisada do Sertão.

Capacitação em Atendimento em meios de
hospedagem das famílias de Poço de José de
Moura que integraram o Projeto Território
Criativo, cujo objetivo era oferecer serviços de
hospedagem familiar em seus domicílios
atendendo a demanda dos artistas, grupos e
turistas que participarão da Rota do Sol 2019.
Foram credenciadas 24 residências e
disponibilizados 82 leitos em domicílios das
famílias poço-mourenses entre elas mães de
educandos que participam das atividades da
Pisada do Sertão, gerando renda e criando
oportunidades para o desenvolvimento
econômico, social e cultural.

Formação de líderes

Projeto Tô em casa
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SETOR

CÁSSIO CASSIMIRO

COORDENADOR - DANÇA 

ANTONIO FRANCISCO

COORDENADOR - MÚSICA

TAMARA DANTAS

ARTICULADORA - AÇÕES EXTERNAS

ANA NEIRY

COORDENADORA 

TIME



O Seminário foi realizado em junho, onde
proporcionou aos participantes uma profunda
imersão no conhecimento da economia criativa
no campo das artes e da cultura, temática de
grande relevância na atualidade, que despertam
interesses e ações em todo o Planeta.
Utilizando de uma metodologia dinâmica,
participativa e vivencial por meio de uma
linguagem simples e objetiva, passando a
conhecer os conceitos e definições básicas sobre
a economia criativa, bem como as aplicações
concretas de suas diretrizes conforme a
realidade do sertão paraibano.

O Pisada do Forró realizado em junho, manteve o
fortalecimento da identidade cultural com o
território, oportunizando que crianças,
adolescentes e jovens pudessem compartilhar no
palco os saberes construídos no dia a dia da
organização e potencializados no território.
Além de protagonizaram no palco, as crianças,
adolescentes, jovens e suas respectivas famílias
tiveram a oportunidade de aprender ainda mais
sobre a cultura local e regional. Um evento que
reúne família, comunidade e OSC numa
perspectiva de fortalecimento de vínculos.

Seminário de Economia
Criativa

Pisada do Forró

AÇÕES



Espetáculo 15 anos de história
A Comemoração dos 15 da Pisada do Sertão, foi
marcada por grandes emoções. No Palco da Rota
do Sol, educandos protagonizaram o musical que
teve como tema: Pisada do Sertão, 15 anos de
história, na qual contou a trajetória da
organização através do fazer cultural por meio da
dança, música e teatro, eternizando momentos
que ficarão marcados na memória de cada que
fez e faz a história da organização. Familiares,
amigos, parceiros e comunidade prestigiaram o
espetáculo que deu abertura ao III Festival
Internacional das Culturas Populares.

Participação na Sala de Reboco
O Pocicultura é um evento cultural realizado
anualmente durante 10 dias, que promove o
fortalecimento do fazer e do saber popular, e é
no terreiro da sala de reboco que a cultura se
torna viva, onde a Pisada do Sertão tem a
oportunidade de revelar talentos, mostrar seus
resultados através da formação dos grupos de
dança e de música, dispondo de vendas e de
serviços para captação de recursos como
estratégia de sustentabilidade das ações, e de
forma direta, contribui para que as práticas
culturais sejam valorizadas e fomentadas como
principio de desenvolvimento territorial,
sustentável e humano.



A Rota do Sol é um circuito itinerante de arte e
cultura do alto sertão paraibano compreendendo a
articulação de ações culturais existentes em 6
municípios sertanejos compostos por Triunfo,
Bernardino Batista, Joca Claudino, Uiraúna, Poço de
José de Moura e Cajazeiras com o objetivo de
contribuir para o fortalecimento e promoção das
artes populares como mecanismo de
desenvolvimento cultural e turístico dos municípios
do alto sertão paraibano.
 
No ano de 2019, foi realizado a 3ª edição da Rota do
Sol com ações como: Festival Internacional das
Culturas Populares, Rota da Leitura, Intercâmbios,
Rota Turística, Concurso Sabores da Terra,
Seminário de Tradições Populares, Roda de Prosa e
Poesia e Missa Folclórica, toda a programação
ocorreram no período de 22 de novembro a 01 de
dezembro, com uma proposta voltada para a troca,
aprendizagem e vivências de várias culturas através
da união dos diversos grupos folclóricos do Brasil e
de outras nacionalidades, surgindo como ação
cultural voltada para a valorização do folclore
enquanto reflexo da identidade dos povos,
reafirmando a cultura popular como a expressão
mais legítima e espontânea do povo.

Rota do Sol
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Leidaiane Nascimento

Agente Administrativo

Ana Meire

Téc, Monitoramento 



Aumento de doações de pessoas físicas;
Aumento de patrocínios;
Venda de serviços.

Durante o ano de 2019, a organização se mobilizou para diversificar suas fontes
financeiras. Um dos destaques do ano foram:

 
 

RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS



RESULTADO FINANCEIRO

Folha de pagamento
Impostos; 
Energia;
Internet;
Combustível;
Contabilidade;
Material de limpeza, etc.

Serviços gráficos;
Aquisição ou Manutenção de equipamentos;
Reformas ou construção, etc.

As despesas foram auferidas conforme planejamento.
Ao que se refere as despesas fixas, a Pisada do Sertão entende como despesas
mensais, ou seja, todo mês é necessário efetuar pagamentos de:

 
 As despesas variáveis são esporádicas, podendo haver mais de uma vez no ano,
mas não de forma continuada.

 
 

DESPESAS
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Inauguração da Loja
A Pisada do Sertão possui poucas fontes de recursos
o que dificulta a manutenção de seus projetos,
assim considerando esse contexto, foi estimulado
como ação do projeto final do VOA focar na
diversificação das fontes de receitas e uma das
estratégias foi criar uma loja física para a venda de
produtos e arte fatos da cultura local. Assim foi
inaugurada em novembro a Loja Pisada do Sertão.
Como forma de estimular o empreendedorismo e a
produção local foram desenvolvidos cursos de
qualificação profissional em patchwork e bonecos
em feltro e o resultado final da produção desses
cursos foi colocada a venda na loja, assim como,
foram personalizadas camisas, brinquedos, bottons
e chaveiros para compor o catálogo de produtos.

Feira do Bem
A realização de eventos é uma das estratégias de
mobilização de recursos e no mês de novembro
foi realizada a Feira do Bem, evento beneficente
para a população local no qual contava com a
prestação de serviços gratuitos a comunidade
como palestras de empreendedorismo, estética e
beleza e a realização de shows musicais com
artistas da terra que cederam seus cachês
artísticos para contribuir com a causa, atraindo a
público para consumir comidas típicas, adquirir
peças de vestuário no bazar, participar do
campeonato de futebol e visitar a Loja Pisada do
Sertão. Esta ação resultou no alcance das metas
de mobilização de recursos propostas pela
equipe na execução do projeto final do programa
VOA.

AÇÕES



Elaboração de projetos
A Pisada do Sertão dispõem de uma equipe formada
por três profissionais em áreas de formação
diversificada para elaboração de projetos sociais.
Esta equipe modela projetos o ano inteiro para
serem submetidos a editais públicos, financiadores
externos, leis de incentivo fiscal e prêmios. No ano
de 2019 foram aprovados dois projetos pela
organização: o primeiro foi o projeto CEC – Centro
de Cultura Esporte e Cidadania no edital do
Ministério Público da Paraíba pelo Fundo dos Direito
Difusos da Paraíba e o projeto Caminhos para a
Cidadania no edital FIA 2019 pela Fundação Itau
Social  submetido ao CMDCA a aprovado em
chamamento público local. Os projetos aprovados
resultarão no atendimento de 250 crianças,
adolescentes e jovens em atividades educativas,
sociais, culturais e esportivas contribuindo com seu
desenvolvimento integral e minimização dos índices
de violações de direitos.

Patrocínios
Considerando a realidade socioeconômica do
sertão paraibano a Pisada do Sertão buscando
executar o plano de mobilização de recursos,
buscou a iniciativa privada para apoiar suas ações
organizacionais, e em formato de doação
financeira ou de serviços conseguiu o apoio das
seguintes empresas: TECCEL, Faculdade Santa
Maria, Budega da Música, Lojão da Cerâmica, Leia
Livraria, Anderline, Naza Projetos e Serviços e
Lider Papelaria. Foram empresas que se
sensibilizaram com o trabalho realizado pela
organização e firmaram apoio para a realização
do evento Rota do Sol. Assim deu-se inicio ao
relacionamento entre a iniciativa privada e a
Pisada do sertão na realização de ações
conjuntas em prol do desenvolvimento do
território sertanejo.



Doação da Receita Federal
A Pisada do Sertão no inicio do ano solicitou doação
de mercadorias apreendidas pela Receita Federal, o
oficio foi entregue diretamente na Delegacia da
Receita Federal na Capital João Pessoa, e passados
alguns meses recebeu visita técnica da equipe da
Receita Federal para conhecer in loco o trabalho
realizado pela a organização bem como avaliar a
viabilidade da solicitação do pedido. No mês de
outubro a Presidente da Pisada do Sertão foi
informada que foi contemplada com o recebimento
de mercadorias com valor orçado de R$ 28.439,11. A
organização está se preparando para realização de
bazar para vendas dos produtos no qual toda a sua
renda será revertida para a manutenção das ações e
projetos institucionais beneficiando crianças,
adolescentes e jovens sertanejos.
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Durante o ano,  o alcance das publicações teve
suas variações. O mês que houve menos acesso
(cliques, curtidas, interações) foi o mês de Janeiro
com o número de 3.015. 
Já o mês de outubro, foi o melhor mês de
engajamento, com um número de 37.659.

FACEBOOK

PUBLICAÇÕES



INSTAGRAM

PUBLICAÇÕES

A página da organização no Instagram, por sua
vez, era pouco movimentada em relação ao
facebook.
O mês que houve menos acesso (cliques,
curtidas, interações) foi o mês de Março, com o
número de 82. 
Já o mês de outubro, foi o melhor mês de
engajamento, com um número de 1.471.



Doação financeira
Banco do Brasil
Agência 1449-4

Conta Corrente 27798-3 
 

Doação 
Livros para Biblioteca

 

Patrocínios
Projetos para crianças, adolescentes e jovens

Projeto para as famílias
Programa  em Rede
Projeto Rota do Sol

COMO APOIAR

Doação
Imposto de Renda - PF ou PJ

Voluntário
Nas áreas: Educacional, Social,

Cultural, Administrativa,
Comunicação e Mob. de Recursos.



CONTATOS

www.pisadadosertao.org

Pisada do Sertão
https://www.youtube.com/channel/UCkbWUzrp5N9y_W3OF

fJVvMw?view_as=subscriber

@pisadadosertaopb facebook.com/apisadadosertao/

(83) 99878-0123

contato@pisadadosertao.org

Rua Maria das Dores de Carvalho, 156, centro. 
Poço de José de Moura-PB
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Alicia Chagas dos Santos
Ana Neiry Moura Alves
Maelida Ladiane da Silva Soares
Rafaella Lopes Gonçalves Bandeira
Tamara Soleanne da Silva Dantas

Fotos
José Eduardo Gonçalves
José Olímpio Claudino de Oliveira
Marcelo Paes de Carvalho
Washington Marques 

Projeto Gráfico
Tamara Soleanne da Silva Dantas


