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Cordel baseado no livro “Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da
Desigualdade entre os Homens”, de Jean-Jacques Rousseau
1
Rousseau nos convida neste livro
A fazer profunda reflexão
Sobre a igualdade entre os Homens
E as desigualdades que impostas são
Sobre as vantagens de prevenir abusos
Que é dever de cada cidadão
2
Fala que ninguém está acima da lei
Numa democracia de verdade!
Fala de seu amor a um governo
Que visa à comum felicidade
Em que todos os Homens possam
Viver e morrer em liberdade
3
Mas essa liberdade é como um vinho
Quão poucos a sabem valorizar!
Povos acostumados a ter senhores
Podem com ela se embriagar
Se entregam a sedutores
Que suas cadeias vão agravar

4
Um povo embrutecido pela tirania
Se transforma em estúpida população
Precisará de altivez e coragem
Para sair da opressão
E assim não somente livres
Mas dignos de o ser se farão
5
Que o povo não busque armas
Por sua defesa ter que assegurar
Mas se o fizer seja apenas
Para a coragem do guerreiro insuflar
Não se dobrando a injustiças
É num país assim que Rousseau
Afirma que desejaria morar
6
Rousseau faz um alerta para
Que o povo tenha cuidado
Com interpretações sinistras
E um discurso envenenado
Que tem seus motivos secretos
E deixariam o povo arrasado

7
Que mesmo os mais simples do povo
Recebam do governo a atenção
Que ao respeitar e ser respeitado
Encontre sua satisfação
E o dever se converte em prazer
Para o povo que recebe boa educação
8
Ele alerta sobre o perigo daqueles
Que direitos divinos querem sustentar
De fato são ávidos de sangue humano
Mas a arte do púlpito vão cultivar
Onde se fala de um modo
E de outro se vai comportar
9
Quem vive de fato o Evangelho
Deve trazer no coração
A virtude de respeitar os direitos
Que deve ter a população
Não compactuar com as desigualdades
Que traz sofrimento ao irmão

10
Rousseau também nos convida
À voz da nossa consciência escutar
Para que o progresso da humanidade
Não nos venha deteriorar
Pois caberá à cada geração ter
Sabedoria para sua liberdade preservar

“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.

