
UMA INTERPRETAÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO

1. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante

As margens plácidas do (rio) Ipiranga ouviram o 
brado retumbante de um povo heroico. 
(Plácido - calmo).
(Brado - grito)
(Retumbante - estrondoso, barulhento)

2. E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

O sol da liberdade brilhou no céu de Pátria, em 
raios fúlgidos, nesse instante.
(Fúlgido - brilhante)

3. Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte (a),

Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte!

Conseguimos conquistar com braço forte o 
penhor da liberdade.
O nosso peito desafia a própria morte no seio da 
liberdade.
(Penhor - garantia, segurança)
(a) O correto é “  braço forte  ” e não “braços 
fortes”.

4. Ó Pátria Amada, 
Idolatrada 
Salve! salve!

Salve!  Salve!  Ó  Pátria  amada  e  idolatrada. 
(Idolatrar - transformar algo ou alguém em ídolo)

5. Brasil, um sonho intenso (b), um raio 
vívido

De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,

A imagem do Cruzeiro resplandece!

Brasil, [Quando] a imagem do Cruzeiro
resplandece em teu céu formoso, risonho e
límpido, um sonho intenso, um raio vívido de
amor e de esperança desce à terra.
(Cruzeiro - alusão feita às estrelas que compõe o 
Cruzeiro do Sul)
(Vívido - intenso, ardente, vivo) 
( Formoso - belo)
( Límpido - transparente, claro)
(Resplandecer - brilhar ou luzir intensamente)
(b) O correto é “  um sonho intenso  ” e não “de
um sonho intenso”.

6. Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso,

E o teu (c) futuro espelha essa grandeza.

(Impávido - sem medo destemido, corajoso) 
(Colosso - pessoa ou objeto de tamanho muito 
grande)
(c) O correto é “  E o teu  ” e não “Se o teu”.

7. Terra adorada (d), entre outras mil,
És tu, Brasil, ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!

Brasil, ó Pátria amada, tu és adorada, entre
outros mil!
Brasil, ó Pátria amada, és mãe gentil dos filhos
deste solo.
(dos filhos deste solo - de nós, brasileiros)
(d) O correto é “  adorada  ” e não “dourada”.



8. Deitado eternamente em berço esplêndido, 
Ao som do mar e à luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América,

Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Iluminado ao  sol  do  Novo Mundo,  ao som do 
mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, 
florão da América, deitado eternamente em berço 
esplêndido.
(Esplêndido - maravilhoso, deslumbrante) 
(Fulgurar - brilhar, resplandecer)
(Florão - ornamento que imita e reproduz flores
–  no  Hino  significa  que  o  Brasil  se  destaca, 
decorando as Américas)

9. Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; 

“Nossos bosques têm mais vida,”
“Nossa vida" no teu seio (e), “mais amores.”

Teus risonhos lindos campos têm mais flores do 
que a terra mais garrida.
Nossos bosques têm mais vida.
Nossa vida, em teu seio, mais amores.
(Garrida  -  colorida,  alegre,  vistosa.  Ou  seja, 
nossa natureza é mais colorida e bela que a de 
outras terras).
(no teu seio - dentro de ti, Brasil)
(e) O correto é “  no teu seio  ” e não “em teu 
seio”.

10. Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve!

(Idolatrar - transformar algo ou alguém em ídolo, 
como  se  costuma  fazer  com  artistas  de  modo 
geral).
(Salve - saudação. Originalmente se dizia: "Deus 
te salve!")

11. Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado,

Brasil, [que] o lábaro estrelado que ostentas seja 
símbolo de amor eterno.
(Lábaro - estandarte muito usado pelos romanos 
e  aqui  está  representado  por  nossa  bandeira, 
repleta de estrelas)
(Ostentar - mostrar com orgulho.)

12. E diga o verde-louro dessa flâmula
- “Paz no futuro e glória no passado.”

E [que] o verde-louro desta flâmula diga “paz no 
futuro e glória no passado”.
(Flâmula – bandeira).
(Louro – planta, com galhos e folhas utilizados 
pelos  imperadores  romanos  em  suas  coroas, 
simbolizando o poder e a glória).

13. Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que o filho teu não foge à luta,

Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Mas se tu, Brasil, ergues a clava forte da justiça, 
verás que o filho teu não foge à luta, nem teme, 
quem te adora, a própria morte.
(Clava - pedaço de pau pesado, com uma ponta 
mais grossa que a outra. Era usado como arma).

14. Terra adorada (f), entre outras mil, 
És tu, Brasil, ó pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria Amada, Brasil!

Brasil, entre outras mil és tu terra adorada, ó 
Pátria amada!
Brasil, Pátria amada, és mãe gentil dos filhos 
deste solo [dos que são brasileiros].
(f) O correto é “  adorada  ” e não “dourada”.


