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Trabalho X Lazer 

 
 Todos conhecem a fábula da cigarra e a formiga, aquela em que quem se dá mal no final é a 

coitada da cigarra, só por que preferiu se divertir cantando, nos dias de sol e de calor, ao invés de 

guardar alimento como a formiga. 

 Acho que a personagem mais equivocada dessa história é a formiga, pois ela se negou a 

ajudar a cigarra. Aposto que se não fosse a cigarra, a formiga não conseguiria trabalhar com tanta 

disposição e tanto entusiasmo, pois enquanto a formiga estava trabalhando, a cigarra cantarolava, e 

a formiga trabalhadora, distraia-se da fadiga 

 Todos sabem que na vida real existem muitas pessoas que agem como a cigarra e a formiga. 

Mas temos que unir esses dois aspectos em nossas vidas, ou seja, temos que trabalhar, mas também 

temos de descansar, nos divertir e cantar. 

Uma pessoa que pensa somente em se divertir, em lazer e descanso não almeja um futuro 

promissor, porque não tem responsabilidades e não consegue se manter financeiramente. Deixa a 

vida a guiar. Priva-se de boa comida, de um bom lar, de viagens e de ter uma vida mais digna, com 

conforto e tranquilidade. 

Já uma pessoa que vive em nome do trabalho, esquece muitas vezes do lazer, acaba se 

tornando estressado e sério demais. Esquece às vezes também da própria família e dos amigos. 

Tudo para ela girar em torno do trabalho. Esquece até mesmo sua espiritualidade. 

 



 

                                                
 

 

Que saibamos aprender com ambas as personagens. Com a formiga, o valor da 

responsabilidade e da dignidade que o trabalho tem, e daquilo que pode proporcionar 

financeiramente, sem, no entanto supervalorizá-los. Com a cigarra, a importância do lazer, das 

atividades que nos proporcionam prazer, alegria que nos lembram o quanto humanos somos. O 

segredo está, na verdade, em termos bom senso quanto a essas duas questões tão importantes em 

nossas vidas, saber dosá-las, buscando equilíbrio. 

 

 


