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1. RESUMO:  

Carlos Drummond de Andrade, em seus textos, foi um dos escritores brasileiros que 

mais citou o nome e a obra de Camões, ou seja, não o fez somente através do 

poema intitulado “A Máquina do Mundo” ou em suas composições poéticas. 

Também em seus textos em prosa, especificamente nas crônicas, é possível 

verificar as novas possibilidades de criação realizadas a partir de Camões, seja 

citando o nome do vate português, seja retirando da obra do mesmo a essência para 

uma nova composição textual. Dessa forma, objetivando contribuir com os estudos 

intertextuais, neste trabalho faz-se a análise dos textos drummondianos reunidos no 

livro Quando é dia de futebol que direta ou indiretamente referem-se à Camões e 

sua obra. Assim, o presente trabalho parte de uma análise intertextual, embasada 

nas propostas de Paulino, Walty, Cury (1995); Koch, Bentes e Cavalcante (2008) e 

Fiquer (2015) para apresentar a maneira como o escritor brasileiro fez a retomada 

de Camões, e, portanto, como se utilizou dos textos do século XVI para compor 

alguns de seus textos, evidenciando que o escritor português teve sua obra utilizada 

com maestria pelo escritor brasileiro. Ao final, portanto, ficará comprovado que os 

textos selecionados são riquíssimos, permitindo vários estudos intertextuais, 

especialmente no que concerne à retomada camoniana realizada por Carlos 

Drummond de Andrade.   
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2. INTRODUÇÃO 

A intertextualidade é um caminho promissor na área da linguística textual, 

principalmente com textos literários. Os resultados de pesquisas, de considerável 

valia no que concerne aos estudos intertextuais, vêm crescendo satisfatoriamente. 

Logo, faz-se necessária uma análise do ponto de vista intertextual mais aprofundada 

entre as obras do escritor português quinhentista, Luís Vaz de Camões, e, 

especificamente, Quando é dia de futebol de Carlos Drummond de Andrade. 

 Segundo Fiquer (2015), Drummond utiliza-se e dialoga com o vate português, 

mantendo vivos o nome, a obra e a genialidade de Camões. Além de que, ao 

realizar esse diálogo entre os textos, evidencia-se também o grandioso trabalho de 

construção e ressignificação de Drummond, daí realizar essa análise nos textos 

específicos da obra drummondiana selecionada para apontar como se dão, portanto, 



as relações intertextuais, em vários textos de Quando é dia de futebol com a lírica, a 

épica e o próprio nome de Camões. 

 

3. OBJETIVOS 

Selecionar os textos de Carlos Drummond de Andrade na obra citada que, de 

alguma forma, retomam o nome e/ou a obra de Camões, reconhecendo qual o tipo 

de intertextualidade que ocorre nesses textos de Drummond no que concerne a 

Camões para assim destacar a importância do recurso intertextual na construção do 

texto do autor moderno brasileiro, contribuindo com os estudos intertextuais. 

 

4. METODOLOGIA 

Através de pesquisas bibliográficas, faz-se um levantamento dos diversos 

tipos de intertextualidade existentes e, em seguida, efetua-se a análise dos textos 

presentes no livro Quando é dia de futebol, de Carlos Drummond de Andrade, 

verificando-se a relação intertextual encontrada entre essa obra e as do escritor 

português do século XVI, Luís Vaz de Camões. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Intertextualidade é recobrar um texto por outro(s) das mais variadas formas, é 

estabelecer associação de algo que se está lendo no momento com outros textos já 

lidos. Segundo Koch (2002, p.59), a intertextualidade é um fator de coerência 

importante na medida em que, para o processamento cognitivo de um texto, se 

recorre ao conhecimento prévio de outros textos, e possui dois sentidos: o amplo e 

restrito. No caso deste trabalho, o que mais se aplica é o segundo sentido de 

intertextualidade, o qual é definido pela autora como “a relação de um texto com 

outros textos previamente existentes, isto é, efetivamente produzidos” (KOCH, 2002, 

p. 62). Ela ainda divide a intertextualidade em sentido restrito em “tipos”, sendo eles: 

de conteúdo X de forma/conteúdo; explícita X implícita; das semelhanças X das 

diferenças e com intertexto alheio, com intertexto próprio ou com intertexto atribuído 

a um enunciador genérico. Essa divisão engloba as diversas práticas intertextuais 

explícitas citadas por Paulino, Walty e Cury: paráfrase, paródia, pastiche, epígrafe, 

citação, referência, alusão e até a tradução. 

Dessa forma, uma vez que trabalhar a intertextualidade é estudar a relação ou 

o diálogo de um texto – aqui os textos drummondianos – com outro ou outros 



previamente existentes – como Os Lusíadas – o trabalho abordará as diversas 

formas de intertextualidade, entre elas a explícita (com citação de fonte) e a implícita 

(depende da memória do leitor, do conhecimento que este tem de outros textos para 

que, ao recordá-los, possa construir o sentido do que lhe é mais recente), buscando 

analisar a obra de Camões e Drummond através dessas relações intertextuais. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Há vários textos da obra Quando é dia de futebol que retomam nome e obras 

de Camões. Um exemplo está logo na primeira crônica “Enquanto os mineiros 

jogavam”, no qual Drummond utiliza parte de um verso camoniano: “vi, claramente 

visto” (Canto V de Os Lusíadas) para construir e enfatizar o que quer dizer em sua 

narrativa - que realmente vira e, mais do que isso, vivera o momento em que as 

pessoas, ao final do expediente, comemoravam a vitória de um time de futebol 

mineiro sobre um fluminense. Ou seja, Drummond comprovadamente estabelece 

relações intertextuais (explícitas e implícitas) com a obra camoniana diversas vezes 

utilizando-as para construir seus textos de forma que o texto de outrora se torna 

essencial para que o texto drummondiano exista com a plenitude de significados 

almejados por seu autor. 
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