
 

Aula 
12B Hino Nacional 

O Hino Nacional Brasileiro é um dos quatro símbolos oficiais da República 
Federativa do Brasil, conforme estabelece a Constituição do Brasil. Os outros 
símbolos da República são: a bandeira nacional, as armas nacionais e o selo 
nacional. Tem letra de Joaquim Osório Duque Estrada (1870 - 1927) e música 
de Francisco Manuel da Silva (1795 - 1865). 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos 
Brilhou no céu da pátria nesse instante 
 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte 
Em teu seio, ó liberdade 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 
Ó pátria amada 
Idolatrada 
Salve! Salve! 
 
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido 
A imagem do cruzeiro resplandece 
 
Gigante pela própria natureza 
És belo, és forte, impávido colosso 
E o teu futuro espelha essa grandeza 
 
Terra adorada 
Entre outras mil 
És tu, Brasil 
Ó pátria amada! 
Dos filhos deste solo és mãe gentil 
Pátria amada 
Brasil! 
 

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! 
 
Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores 
"Nossos bosques têm mais vida" 
"Nossa vida" no teu seio "mais amores" 
 
Ó pátria amada 
Idolatrada 
Salve! Salve! 
 
Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado 
E diga o verde-louro dessa flâmula 
Paz no futuro e glória no passado 
 
Mas, se ergues da justiça a clava forte 
Verás que um filho teu não foge à luta 
Nem teme, quem te adora, a própria morte 
 
Terra adorada 
Entre outras mil 
És tu, Brasil 
Ó pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil 
Pátria amada 
Brasil! 

 
01. Retire do texto as palavras que desconhece e procure seu significado em 
dicionário ou qualquer outra ferramenta de pesquisa. 
02. Nos dois primeiros versos do hino encontramos um hipérbato (inversão de 
elementos da frase). Reescreva estes dois versos na ordem adequada ao 
melhor entendimento. 
03. Ainda analisando os dois primeiros versos, agora na ordem correta, 
encontramos uma metonímia (troca de um elemento ou outro relacionado). 
Explique essa afirmação. 
04. Explique a mensagem expressa no trecho "o sol da liberdade, em raios 
fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante ". 
05. De acordo com a segunda estrofe, como você diria que nossa liberdade foi 
conquistada? Explique. 

06. Retire alguns versos que retratam as maravilhas naturais do Brasil. 

07. Em dois versos encontramos o uso de aspas. Na sua opinião, qual seria o 
motivo para usá-las? 
08. Copie os versos que mostram que o brasileiro dá a vida por seu país. 

09. O que o Hino Nacional brasileiro representa para você? 
 

Leia o poema abaixo: 
 

Canção do Exílio (Gonçalves Dias) 
 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
 
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. 
 
Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 

Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar, sozinho, à noite  
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
 
Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu’inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 

10. Explique o título do poema “Canção do exílio”. 

11. Que relação podemos encontrar entre o hino nacional e o poema de 
Gonçalves Dias? Explique. 


