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Resumo 

O presente texto visa relatar a visita realizada ao Instituto Família Legal. Foram apontados o 

histórico do instituto, suas ações e como essas atuam como um complemento para ações do 

poder público. Bonito-MS é uma cidade turística, com muita rotação de pessoas, o que torna 

propenso que jovens em situação de risco social entrem para criminalidade (visto a quantidade 

de drogas e prostituição). Nesse sentido o Instituto é uma alternativa onde crianças e 

adolescentes participam de projetos que visam à recuperação de sua estrutura social, a atuação 

recebe apoio do poder público, que vê no Instituto um complemento de suas ações. Para 

coleta de dados foram feitas entrevistas com a diretora responsável pelo Família Legal, além 

de observações. 

 

Palavras-chave: empreendedorismo social; empreendedor; inovação; políticas públicas; 

sustentabilidade.  

 

Abstract 

The present text aims to report the visit to the Instituto Família Legal. The history of the 

institute, its actions and how they act as a complement to actions of the public power were 

pointed out. Bonito-MS is a tourist city, with a lot of people turnover, which makes it likely 

that young people at social risk enter into crime (considering the amount of drugs and 

prostitution). In this sense, the institute is an alternative where children and adolescents 

participate in projects that aim at the recovery of their social structure, the activity receives 

support from the public power, which sees in the institute a complement of their actions. To 

collect data, interviews were conducted with the director responsible for the Família Legal, as 

well as observations. 

 

Palavras-chave: social entrepreneurship; entrepreneur; innovation; public policy; 

sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos negócios sociais que tem visibilidade em Bonito, Mato Grosso do Sul, é o 

Instituto Família Legal. Trata-se de um instituto que visa amparar crianças e adolescentes em 

situação de risco, auxiliando em sua educação e estruturação social, o objetivo é permitir que 

os influenciados possam desenvolver conhecimentos artísticos e variados, apontando um 

caminho fora do mundo de drogas e crimes, muito fortes na cidade. Foi realizada uma 

entrevista, seguida de uma visita técnica, no Instituto Família Legal, com a diretora do 

Instituto, foram feitos registros, gravada e transcrita a entrevista. A visita ocorreu em abril de 

2019. 

O intuito desse texto é relatar a visita técnica, a partir da observação e da entrevista 

realizada no Instituto Família Legal, considerando o Instituto (formalização, histórico e 

captação de recursos e geração de renda); a atuação (público alvo e ações desenvolvidas) e 

parcerias e complementação de políticas públicas (parcerias com instituições, parceria com a 

prefeitura e complementação de ações e políticas públicas). 

 

O INSTITUTO FAMÍLIA LEGAL 

Para apresentar o Instituto Família Legal organizou-se esta primeira parte do texto de 

forma a tratar da formalização do Instituto, o histórico organizacional, a captação de recursos 

e geração de renda.  

O Instituto é formalizado como uma organização filantrópica, sendo registrado como 

uma Organização de Sociedade Civil (OSC). Possui sua diretoria estruturada, teve início em 

2007 e o trabalho é em forma de rede com o conselho tutelar e as secretarias da Assistência 

Social de Bonito-MS (Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social - CREAS), onde um auxilia o outro, por se 

tratarem de serviços de reconstrução de jovens em situação de risco. 

“[...] a gente tem na verdade um trabalho em conjunto com o CRAS e o 

CREAS, [...] todo nosso trabalho referenciado no CRAS porque nós 

prestamos serviço de conivência e fortalecimento de vínculos” (Diretora do 

Instituto). 

 

O início do Família Legal foi em 2003, quando ainda era chamado de Fundação Vida 

Bonito: 

“[...] na época era uma iniciativa do promotor porque tinha muito trabalho 

infantil, muito” (Diretora do Instituto).  
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A iniciativa tinha o contexto de buscar uma melhoria na situação dos jovens da cidade. 

O rápido crescimento da cidade de Bonito-MS, onde as pessoas deixavam de morar em 

fazendas para vir pra cidade, proporcionou um aumento na população sendo que a maioria 

não possuía estudo, logo, não conseguiam trabalho. O resultado era uma quantidade crianças 

nas ruas, pedindo dinheiro para turistas, se prostituindo, adentando o mundo das drogas, entre 

outros. A partir desse momento é que se tem a ideia de iniciar a Fundação: 

“[...] tinha muito a questão de crianças pedindo, o trabalho infantil 

explorado, foi quando surgiu a ideia de abrir esse espaço [...] em 2007 

desvinculou, a Fundação Vida Bonito seguiu como casa de acolhimento [...] 

e continuamos como Instituto Família Legal” (Diretora do Instituto).  

 

O projeto influenciou com a pena dos menores infratores, sendo que esses cumpriam 

suas obrigações no Instituto. Com o tempo de atuação, os projetos melhoraram 

consideravelmente a situação na cidade: 

“[...] já não temos o trabalho infantil em Bonito” (Diretora do Instituto).  

 

Para a sequência das atividades, o instituto participa de editais para a capitação de 

recursos,: 

“[...] Agora mesmo estou fazendo requerimento, está aberto o edital da 

Sedhast [Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e 

Trabalho] até dia 16 para captação, não é um valor muito alto são R$ 

50.000,00 por oito meses, da 6 [mil] e pouco por mês mas já ajuda” 

(Diretora do Instituto).  

 

Existem, contudo, outros meios, a prefeitura de Bonito-MS é apontada como uma forte 

parceira do Família Legal: 

“[...] na prefeitura nós conseguimos um fomento de R$ 10.000,00 esse ano” 

(Diretora do Instituto).  

 

Os valores que chegam são destinados para a manutenção da instituição e suas 

atividades. Os equipamentos físicos (computadores, mesas, cadeiras etc.) são conseguidos por 

meio de ementa parlamentar ou doações.  

Existe uma dificuldade em relação a chegada dos equipamentos, que levam de dois a 

três anos para chegar. 

“[...] uma vez que se fez o acordo eles deveriam disponibilizar, mas eles vão 

empurrando até que isso se passe” (Diretora do Instituto).  
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Apesar de não ser uma organização com fins lucrativos, o instituto possui, entre suas 

atividades, o projeto Fibra Viva, onde o instituto auxilia as mães dos alunos a criarem bolsas e 

sacolas customizadas. Uma vez criados, os itens são comercializados e a receita repartida 

entre o Instituto (50%) e as mães (50%).  

“[...] Víamos a necessidade de oferecer uma possibilidade de ganho, par as 

mães dos alunos que estavam no programa” (Diretora do Instituto).  

 

Toda e qualquer renda que o instituto capita é utilizada para pagamentos de 

funcionários, manutenção do prédio e itens que são utilizados (comida, pincéis etc.). 

 

A ATUAÇÃO DO INSTITUTO 

A atuação do Instituto Família Legal é apresentada traçando a missão, o público-alvo 

atendido e a caracterização das ações desenvolvidas. A missão do Instituto é: 

“É garantir o direito das crianças, direito de sorrir, se alimentar, estudar. 

Cumprir seus deveres” (Diretora do Instituto). 

 

O Família Legal atende crianças e adolescentes, na faixa de 6 a 17 anos, que estão com 

a estrutura social danificada: problemas familiares, dificuldade escolar, relacionamentos 

abusivos, dificuldade de interação, propensos a criminalidade.  

Atualmente o Instituto conta com 50 alunos, divididos em contra turno (25 cada 

turno). Além de contarem com colaboradores: 

“[...] são 5 colaboradores e um voluntário” (Diretora do Instituto).  

 

As crianças são encaminhadas para o projeto por meio do CRAS, lá é feito um 

cadastramento do jovem e sua situação. Após que encaminhado, são apresentados os projetos 

do Instituto, dentre eles as possibilidades da renda (Fibra Viva): 

“[...] não é uma renda fixa, mas é uma renda boa. Temos épocas em que se 

tem evento, onde as artesãs ganham 4 mil por mês” (Diretora do Instituto). 

 

 O Instituto procura manter o foco nas famílias que já estão no programa, as 

prioridades são delas. Em alguns casos, mesmo após a saída do projeto, os ex-alunos retornam 

com histórias e agradecimentos: 

“[...] Tenho um aluno que a uns cinco atrás, meu Deus, pensem em uma 

criança terrível. Fui trabalhando com esse menino [...] hoje ele está um 

homem já, ele passa aqui e fala, poxa professora, muito obrigado, você não 

desistiu de mim, ai você vê como ele está hoje e pensa que valeu a pena” 

(Diretora do Instituto). 

 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

Uma vez dentro do Instituto, o jovem tem acesso aos projetos que este desenvolve. O 

Família Legal lida com crianças e adolescentes que sofrem riscos, seja agressão, violência, 

exclusão social, discriminação de gênero ou raça, etc., o trabalho é desenvolvido diretamente 

com a criança e envolve oficinas e aulas de inserção, seja por meio da arte ou educação: 

“[...] resgatamos essas famílias que passam por essas dificuldades de 

estruturações [...] essas crianças são formadas sem estrutura nenhuma, seja 

intelectual, comportamental. É onde tentamos oferecer trabalhos de 

reconstrução das crianças, vamos além, auxiliando em aspectos 

educacionais” (Diretora do Instituto). 

 

O Instituto não é uma escola, então não pode ser definido como um reforço escolar, as 

atividades realizadas são propostas de auxilio educacional e artístico. O projeto em si é o da 

reconstrução da criança e do adolescente, dentro deste, o Instituto tem os subprojetos, que são 

as oficinas e atividades de interação.  

“[...] temos o Arte Transforma [...] onde alunos acima de 12 anos fazem os 

quadro [...] trazemos esse conhecimento para o aluno, então podemos 

comercializar o quadro, tirando o custo dele e o restante fica com o 

adolescente como uma forma de incentivo a não roubar, não traficar e ter se 

suporte financeiro” (Diretora do Instituto).  

 

As principais oficinas oferecidas pelo projeto possuem relação com artes. Todos ano a 

cidade de Bonito-MS protagoniza a Feira Literária de Bonito (FLIB), uma feira literária que 

homenageia um autor, no ano anterior o autor abordado foi Carlos Drummond de Andrade.  

A diretora afirma que as crianças criaram quadros baseando-se no livro “História de 

dois amores”, o Instituo auxilia em todos os aspectos, mas a arte vem do jovem. 

“[...] eles ficaram encantados porque na verdade no livro não tem elefante, 

eles queriam saber onde estava o elefante na história... nisso é onde nos 

trabalhos o conhecimento com eles, trabalhar a questão artística” (Diretora 

do Instituto). 

 

Além de projetos com artesanato, onde as mães dos alunos se envolvem e até recebem 

com isso, projetos de pintura e dança, existem também projetos educacionais.  

O Instituto oferece oficinas com aulas de computação e consciência ambiental, e até 

mesmos projetos esportivos. Assim, o Família Legal procura mostrar para os jovens que cada 

quadro, cada aula, cada bolsa, tudo que eles fazem possuem uma história muito grande, maior 

do que o material e si. 

“[...] Focam em três áreas, educacional, esporte e a questão ambiental [...] 

tentávamos trazer de volta essa identidade que estava naquela material, 

alguém poderia fazer a leitura dela, todos os materiais tem uma história. 
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Não é só uma bolsa, o um material físico. Tentávamos trabalhar isso” 

(Diretora do Instituto). 

 

A COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS 

O item complementação de ações e políticas públicas apresenta as ações do Instituto 

que complementam ações e políticas públicas. O Família Legal presta serviços de melhoria na 

vida dos jovens que participam do projeto, apesar dos muitos benefícios que ficam claros 

durante a entrevista, a diretora do Instituto alega que a maioria das pessoas não vê dessa 

forma. Por se tratar de um projeto social, a imagem que é taxada é de um passa tempo, um 

lugar onde se colocam criança para terem o que fazer. 

“[...] muitos realmente acreditam que instituições é só pra matar tempo, só 

pra criança não ficar na rua. Isso nos vemos de alguns pais que em porque 

o filho não tem onde ficar” (Diretora do Instituto).  

 

Contudo, a realidade é o oposto, o Instituto colabora na melhoria e desenvolvimento 

da estrutura social que os jovens se encontram, as ações que este fazem tem mostrado serem 

eficientes e um reflexo disso é visto na cidade. Bonito-MS é forte por seu turismo, que age 

como porta de entrada para drogas e prostituição em crianças desprovidas de estrutura social, 

o Família Legal age justamente para que os jovens não vejam essa como uma possibilidade de 

vida, oferecendo um caminho diferente: 

“[...] já são 8 anos nisso. Tentamos fazer o máximo para eles, para que no 

futuro possam ser grandes cidadãos, sonhadores, a gente tenta gerar isso 

neles, um sonho” (Diretora do Instituto). 

 

Para que as ações se desenvolvam, o Instituto possui uma relação forte com o poder 

público. Como já abordado, além de parcerias com a Assistência Social, existe uma relação 

com a prefeitura da cidade, que repassa valores para o projeto (por meio de convênio). Ainda 

que em alguns momentos a relação era turbulenta: 

“[...] Na antiga tivemos dificuldades, 4 ou 5 meses sem salários. Um mês a 

prefeitura, por convenio, passava, outro mês não [...] Se entrarmos na 

justiça contra a prefeitura no outro ano aí sim eles cortariam” (Diretora do 

Instituto).  

 

No que diz respeito às ações, o Instituto Família Legal age como um complemento de 

ações do poder público, durante a entrevista é evidenciado a relação entre ambos (Instituto e 

poder público), não apenas em parceria financeira, como também com atores em um mesmo 
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ecossistema, visto que a dificuldade em lidar com a fragilidade social eu os jovens passam 

saiam do controle da prefeitura.  

“Na verdade conseguimos alcançar e desenvolver o que pra eles estava 

difícil, somos uma extensão deles. Eles tem entendido isso, tem nos apoiado 

ai [...] seu filho está aqui com a gente e já está numa idade onde quer ter as 

coisas, então o que ele vai fazer? Ou vai se prostituir, nessa cidade é muito 

fácil, ou vai se drogar, ser laranja; aviãozinho, levar a droga para a escola 

então é bastante complicado” (Diretora do Instituto). 

 

As ações voltadas para melhoria da condição social que o jovem tem se mostrado 

eficiente, o Instituto aponta as vantagens que a cidade desfruta com sua existência, não se tem 

jovens pedindo dinheiro ou dormindo nas ruas, os que participam dos projeto mostram 

melhoria nas escolas, algumas mães, que aprendem artesanato no Família Legal, saem dele 

com um negócio próprio. Todos esses apontamentos mostram a importância da realização do 

trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse trabalho era descrever o Instituto Família Legal, considerando o 

complemento das ações públicas. Bonito-MS é um ponto turístico mundialmente famoso, com 

uma rotatividade de turistas muito alta, este fato contribui para o desenvolvimento da cidade, 

tanto quanto abre portas para que jovens com estrutura social danificada sejam atraídos para 

criminalidade e prostituição. Por se tratar de uma quantidade considerável, o poder público é 

incapaz controlar esse aspecto. É nesse ponto que o Instituto se mostra eficiente. 

O Família Legal acolhe crianças e adolescentes e situação de risco social, oferece 

projetos de desenvolvimento artístico, esportivo e educacional visando a melhoria na 

qualidade da vida dos jovens que participam. No tempo em que atua na cidade, o Instituto já 

se mostrou capaz de reduzir consideravelmente a quantidade de crianças em situação de risco.  

A parceria com o poder público tem proporcionado vantagens para que o Instituto siga 

sua atuação, contudo, ações do poder privado poderiam alavancar ainda mais a empreitada, o 

que não ocorre. Ainda, o turismo poderia servir como um potencial de desenvolvimento para 

o Família Legal, aproveitando das atividades que o instituto oferece para que o turista tenha 

interesse maior em conhecer o local e os projetos.  


