
Assim surgiu a Casa do Pequeno Trabalhador 

Entram duas senhoras, uma de cada lado do palco.  

D. Ana: Oi tudo bom? 

D. Maria: Oi, tudo bom e você? 

D. Ana: Pois é, né? Faz tempo que a gente não conversa... 

D. Maria: Verdade, mas me conta, e as novidades? 

D. Ana: Ah, comigo ta tudo daquele jeito mesmo... 

D. Maria: E a sua menina como é que ela ta? 

D. Ana: A Nininha, ta boa! Ainda mais agora que ela começou a fazer teatro, ta faladeira... 

D.Maria: E ela ta fazendo teatro onde? Lá no centro? 

D. Ana: É, lá na casa do pequeno trabalhador. 

D, Maria: Nossa! Então ela faz teatro com o meu menino! Nossa mas é bom aquele lugar né, 

Ana! Tem tanta coisa bonita pras crianças, pros jovens... 

D. Ana: É verdade, né? 

D. Maria: Outro dia eu tava pensando, eles tem um espaço tão bom né? E nem parece que faz 

tanto tempo assim que eles trabalham. 

D,Ana: imagine! Faz mais de 20 anos que a instituição funciona, desde 86... Quando começou 

era lá no Escalabrine, numa capela da igreja do Sagrado coração de Jesus. E nem tinha tanta 

criança assim, além de receber ajuda da prefeitura. Antes os funcionários e a merenda vinham 

tudo de lá! 

D. Maria: Então num tinha tudo estes cursos né? 

D.Ana: Não, era só tricô, crochê, padaria, e os prendedores que vendiam pra Theoto. 

D. Maria: e você sabe como que eles conseguiram este prédio onde estão agora? 

D. Ana: O terreno onde o centro funciona agora foi doado pela família Gossner, e antes só 

funcionava no espaço onde é a creche, aí o projeto foi crescendo , crescendo e decidiram por 

fazer uma reforrma e um novo prédio, se não me engano este prédio foi inaugurado em 1997. 

D. Maria: Nossa! Quanta luta né? 



D. Ana : é , no começo é tudo mais difícil mesmo, mas hoje o centro tem de tudo, alimentação , 

assistente social, psicóloga, e tudo de graça pra população. 

D. Maria: (olhando para o relógio) “Eita!”, que o papo “ta” bom, mas eu tenho que fazer a janta e 

pegar as crianças na escola! 

D. Ana: É mesmo, a gente conversa e esquece a hora né? Mas passa lá em casa qualquer dia 

pra gente conversar mais! 

D, Maria: Vou sim, até mais! 

D. Ana: tchau até mais! 


