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Cordel baseado no Colóquio Internacional Jacques Maritain - Faculdade de São
Bento do Rio de Janeiro, 2019
1
Jacques Maritain é um exemplo
Da importância de estudar
A filosofia na juventude
Pois é ela que vai lhe inspirar
E em um grande intelectual
Maritain vai se transformar
2
Sobre um problema filosófico
Ele vai se debruçar:
“Como pode o Eterno
No temporal se apresentar?”
E assim a pobreza do Evangelho
Seu coração vai conquistar
3
Filósofo humanista cristão acredita
No Homem dotado de espiritualidade
Ser único, insubstituível
Deve desenvolver a capacidade
De escolher fundada na razão
Pois livre arbítrio é condição de liberdade

4
Para ele o Homem é imagem de Deus
Tendo o Espirito como raiz da personalidade
E só pode se livrar da mental escravidão
Pela sua inteligência e sua vontade
E é essa luta sobre si mesmo
Que dá ao Homem dignidade
5
Assim a educação não pode
Esquecer aquilo que é mais importante:
A conquista da liberdade interior
E não uma liberdade errante
Pois o que nos eleva à vida plena
Nos livra de uma vida degradante
6
Pois a nobreza do ser humano
Está no discernimento para bem escolher
E não na permissividade
Que pode envenenar seu viver
Por isso a liberdade interior
Deve ser a meta de todo conhecer

7
Mas essa liberdade é conquistada
E isso é importante ressaltar
Não é obra da escola ou do professor
Pois ele só pode despertar
O desejo preexistente na alma que um dia
As Ideias Eternas pode contemplar
8
Sendo a sociedade uma obra
Construída pela razão
É dever também da família
Dar física e espiritual orientação
E não apenas gerar mais um ser
Errante e perdido em meio a multidão
9
A filosofia de Maritain é realista
E considera fundamental
Que o Homem seja bem educado
Colocando rédeas em seu lado irracional
Abandonando as más tendências
Que são fruto do ego material

10
Vemos assim que Maritain
Se inscreve em uma tradição
A da Filosofia perene que está
Além de qualquer religiosa instituição
A esta filosofia prática e realista
Chamamos de Humanismo cristão

“A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do
espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do
povo brasileiro. É esta, pois, uma poesia de confraternização
social que alcança uma grande área de sensibilidade.”
— Carlos Drummond de Andrade

O cordel é um gênero literário escrito na forma rimada e
impresso em folhetos. É uma manifestação cultural típica do
nordeste, hoje presente em várias regiões do Brasil. Seu nome
tem origem na forma como os folhetos eram expostos
tradicionalmente nas feiras livres, pendurados em barbantes.

Em 2018 a literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio cultural
imaterial do Brasil.

