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A NATUREZA COMO ELEMENTO DE PERMANÊNCIA DA TRADIÇÃO: UMA
RELAÇÃO COMPARATIVA ENTRE GONÇALVES DIAS E FERREIRA
ITAJUBÁ
Mayara Costa Pinheiro (UFRN)
RESUMO:
Neste ensaio, procuramos mostrar como a temática da natureza, que permeia a Literatura
Brasileira desde seu início, insere o poeta norte-rio-grandense Ferreira Itajubá na tradição
literária brasileira. Para tanto, utilizaremos o conceito de tradição proposto por T.S. Eliot,
no ensaio “Tradição e talento individual” (1989) e estabeleceremos uma comparação entre
o poema “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, e trechos da obra Terra Natal, de Ferreira
Itajubá.
Palavras-chaves: Ferreira Itajubá,Terra Natal, Literatura Brasileira, Romantismo, Natureza.
ABSTRACT:
In this paper, we show how the theme of nature that pervades Brazilian literature since the
start, inserts the poet from Rio Grande do Norte Ferreira Itajubá in Brazilian literary
tradition. For this purpose, we will use the concept of tradition proposed by T.S. Eliot, in
his essay “Tradição e talento individual” (1989) and we will establish a comparison
between the poem “Canção do exílio”, by Gonçalves Dias, and passages the book Terra
Natal, by Ferreira Itajubá.
Keywords: Ferreira Itajubá. Terra Natal, Brazilian literature, Romanticism, nature.

Ferreira Itajubá (1877?-1912) foi um poeta norte-rio-grandense que publicou seus
versos em jornais e revistas da imprensa natalense, nos fins do século XIX e na primeira
década do século XX. A publicação de suas obras em livro é póstuma e ocorreu por
intermédio do intelectual Henrique Castriciano. A primeira obra publicada foi Terra Natal
no ano de 1914, seguida por Poesias Completas, que reúne Terra Natal e Harmonias do
Norte: poemas esparsos e teve duas edições, a primeira em 1927 e a segunda em 1965.
Abordaremos neste ensaio uma relação comparativa entre a obra Terra Natal e o
poema “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, através do viés da tradição do tema
natureza. A obra de Ferreira Itajubá se constitui num longo poema lírico com traços
épicos, que relata a trajetória do eu-poético exilado de sua cidade natalícia, Natal/RN, em
virtude de uma longa estadia no Amazonas. Enquanto que o poema de Gonçalves Dias,
símbolo da geração nacionalista do Romantismo Brasileiro, apresenta um eu-poético,
também distante de sua terra, louvando as belezas de sua pátria.
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1. Alguns aspectos acerca da tradição literária na perspectiva de T.S. Eliot

O crítico literário e poeta inglês T.S. Eliot, no ensaio “Tradição e talento
individual” (1989), define uma noção de tradição baseada na percepção do sentido
histórico do passado e da contemporaneidade, para dessa forma, estabelecer como se
caracteriza o diálogo de um escritor com os outros e assim estabelecer o seu significado na
tradição.
Segundo Eliot, estabelecer em qual tradição literária um autor se insere consiste em
equipará-lo àqueles que o antecederam e aos que compartilham de um mesmo contexto
sociocultural. Assim, pode-se perceber em quais aspectos a sua obra se assemelha ou se
distancia dos elementos estéticos e temáticos tradicionalmente utilizados, para dessa forma
definir o estilo individual que o caracteriza.
A tradição literária envolve o sentido histórico, tanto atemporal quanto temporal, e
também a percepção do que foi produzido no passado e do que é produzido no presente, e
por esse motivo para a obra de um escritor ser tradicional ela deve ter a percepção:
(...) não apenas da caducidade do passado, mas de sua presença; o sentido
histórico leva um homem a escrever não somente com a própria geração a
que pertence em seus ossos, mas com um sentimento de que toda a
literatura européia desde Homero e, nela incluída, toda a literatura de seu
próprio país têm uma existência simultânea e constituem uma ordem
simultânea. (ELIOT, 1989, p. 39)

A necessidade de situar o escritor na tradição faz parte do processo de compreensão
de sua significação. Por esse motivo, é necessário definir com quais poetas mortos ele
dialoga e se ele realmente pertence a uma harmonia, ou apenas é um caso isolado que não
contribui significativamente para a tradição.
O diálogo com a tradição é condição fundamental para o escritor definir a sua
importância e estabelecer o seu lugar na nova tradição, seja ela de ruptura ou de
permanência. O escritor deve ter consciência de que o antigo e moderno caminham juntos,
e que um se apóia no significado do outro; dependem um do outro para existirem. Mais um
aspecto fundamental para o escritor é sempre voltar-se ao passado durante toda a sua
caminhada artística, pois ele é a fonte de onde emerge a tradição.
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O processo de evolução do artista concebe um “contínuo auto-sacrifício, [e] uma
contínua extinção da personalidade”, uma espécie de “processo de despersonalização”
(ELIOT, 1989, p.42), que torna a poesia algo impessoal. Sendo assim, a mente do poeta:
(...) pode, parcial ou exclusivamente, atuar sobre a experiência do próprio
homem, mas quanto mais perfeito for o artista, mais inteiramente
separado estará nele o homem que sofre e a mente que cria; e com maior
perfeição saberá a mente digerir e transfigurar as paixões que servem de
matéria-prima” (ELIOT, 1989, p.43)

No trecho citado, Eliot estabelece uma diferenciação entre “o homem que sofre” e
“a mente que cria”. Essa diferenciação ocorre quando o artista tem a capacidade de
transformar a realidade que ele vivenciou em estrutura literária, tornando-a elemento
constituinte da obra, e assim, consegue converter o individual em matéria coletiva. Dessa
forma, constitui-se um bom artista, pois tem a capacidade de universalizar em sua obra
uma experiência individual, como disse Theodor Adorno (2003), em “Palestra sobre lírica
e sociedade”.
Mesmo assim, há críticos que tendem a buscar apenas subsídio na vida do poeta
para interpretar a obra. Por muitas vezes, chegam a afirmar que as situações retratadas na
obra advêm daquelas vivenciadas exatamente pelo próprio poeta. Mas, alguns críticos se
esquecem que as emoções da vida do artista são um dos elementos que contribuem para
esclarecer a obra, porém não isto é fator primordial para seu entendimento.
Ao compulsarmos alguns dos artigos que se propõem a falar sobre Ferreira Itajubá
e sua obra, nota-se a preferência pela análise através da vinculação entre a vida do poeta e
sua obra. Um dos autores que fazem esse tipo de relação é Câmara Cascudo em sua obra
Alma Patrícia (1921). Nessa obra, Cascudo utilizou-se de elementos da obra Terra Natal
para resolver o dilema acerca do local de nascimento de Ferreira Itajubá: “Agora é que
temos a certeza que Itajubá nasceu em Natal. O poeta no seu Terra Natal (1914) nos dá
trez passagens, trez berços distinctos.” (CASCUDO, 1921, p. 118).
Outro autor que fez vinculações diretas entre a vida de Itajubá e sua obra foi Nilson
Patriota, em seu livro Itajubá esquecido (1981). Nessa obra, ele tentou provar que Branca,
a noiva do eu-poético de Terra Natal, realmente existiu e se chamava Emília Ribeiro. Para
Patriota, o fato de Itajubá se referir a fatos reais de sua vida o engradeceria como artista,
pois “no Terra Natal, de forma simbólica, está contida a estória toda do amor entre Itajubá
por Emília Ribeiro” (1981, p. 42). Quando na verdade o que importa para a arte não é a
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veracidade dos fatos e nem “ ‘a grandeza’, a intensidade, das emoções, dos componentes,
mas a intensidade do processo artístico, a pressão, por assim dizer, sob qual ocorre a fusão”
(ELIOT, 1989, p. 44). Outro ponto abordado por Patriota seria a inversão das situações,
pois segundo ele quem viajou foi Branca, a noiva, e não Itajubá, o noivo. Enquanto que no
Terra Natal quem viaja é o noivo e não a noiva, mas ele não rotula isso como uma
transgressão da realidade e sim como uma criação artística.
Como podemos perceber, tanto Câmara Cascudo como Nilson Patriota procuraram
esclarecer pontos obscuros da vida de Itajubá através de sua obra, mas Patriota também
tendeu para o sentido contrário, tentando explicar a obra exclusivamente pela vida do
autor. Acreditamos que a consulta à biografia do autor deva ser realizada desde que essa
contribua para fornecer elementos para a análise da obra, pois um texto literário é resultado
de todo um contexto social e cultural de uma época no qual o autor esteve inserido.
Outro ponto a ser considerado é a transposição da vida empírica do autor para a
construção simbólica do texto literário, pois não devemos considerar que uma obra literária
seja o retrato fiel da vida do autor ou do contexto que esse vivenciou. Pois na criação
artística o autor dissemina elementos da realidade na ficção através de uma linguagem
simbólica que reconstrói o real.

2. Natureza: um elemento de permanência na tradição da Literatura Brasileira
Desde o início da produção literária brasileira, a representação da natureza local foi
um tema reincidente. Sua abordagem foi ganhando novas conotações e enfoques de acordo
com a estética predominante, desde a poesia colonial e a cronística dos viajantes, passando
pelo Barroco, o Neoclassicismo e principalmente no Romantismo, momento em que ganha
uma substancial abordagem ao ser idealizada e louvada pela sua exuberância, como
também deixa de ser apenas paisagem e passa a ser espelho do estado anímico do eu-lírico.
Na poesia colonial e nas crônicas de viajantes, o relato da natureza faz parte do
reconhecimento da terra pelos portugueses, por isso há apenas uma descrição sem
conotações subjetivas. No Barroco, os poetas, vislumbrados diante da beleza e da
variedade da natureza, utilizaram uma linguagem extremamente rebuscada para retratá-la e
dessa forma deram mais ênfase à própria linguagem que a natureza inspiradora. No
Neoclassicismo, a natureza é apenas pano de fundo dos momentos vividos pelo eu-poético,
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pois ele não interage com ela, diferentemente do Romantismo onde a emotividade do eupoético é projetada na paisagem.
O primeiro poema épico que retratou a natureza brasileira foi Os feitos de Mem de
Sá (1563), de José de Anchieta. Além dele podemos citar Música do Parnaso (1705), de
Manuel Botelho, Uraguai (1769), Basílio da Gama, e Caramuru (1781), de Santa Rita
Durão, assim como muitos outros. Dessa forma, percebe-se uma constância no tema, sendo
possível estabelecer um diálogo entre os autores que retrataram a natureza, constituindo
assim uma tradição.
Desse modo, percebemos que essa tradição temática anunciou o que seria mais
tarde definido como sistema literário, de acordo com a proposição de Antonio Candido
(2006). Porque após o período das “manifestações literárias”, seguido pela “literatura
propriamente dita”, ocorreu outro elemento decisivo para a constituição do sistema
literário: “a formação da continuidade literária”, que é nas palavras de Candido, “uma
tradição no sentido completo do termo” (2006, p.25). O estabelecimento dessa tradição
permitiu a transmissão de padrões, temas e formas, constituindo-se assim condição
fundamental para considerar a literatura “como fenômeno da civilização” (CANDIDO,
2006, p.26).
No Romantismo brasileiro (1836-1881), a descrição dos caracteres nativos, como a
natureza e o índio, faz parte de um projeto que vislumbrou a constituição da literatura
nacional. A intenção desse projeto era garantir autonomia da produção literária brasileira
em relação à produção portuguesa, com o fim de afirmar o valor da literatura produzida em
solo brasileiro, no mundo Ocidental.
O ensejo em definir a nossa identidade se tornou mais veemente devido à ocasião
da Independência política, quando se entendeu que produzir uma literatura que descrevesse
nossas características não só afirmaria nossa independência política, mas também, a nossa
independência cultural.
Dessa forma, na primeira fase romântica fica expresso o intenso sentimento de
nacionalismo, manifestado não só através da louvação da natureza, mas também do índio,
ambos representando nossos caracteres mais naturais e espontâneos, praticamente
intocados pela mão do colonizador, configurando um retorno às nossas origens e ao que
mais nos caracteriza.
Nessa fase, o poeta mais significativo foi Gonçalves Dias, pois soube “transformar
os temas comuns em obras poéticas duradouras que o situam acima de seus predecessores”
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(BOSI, 2006, p.104). Seu poema mais comentado “Canção do exílio” (1843), expressa a
valorização da natureza brasileira diante de uma situação de exílio, no qual destaca a visão
ufanista da pátria distante através de um tom saudosista.
No estado do Rio Grande do Norte, no início século XX, o tema da exaltação da
natureza ainda permanece através da obra Terra Natal (1914), de Ferreira Itajubá,
manifestado num romantismo tardio, se comparado à cronologia da literatura brasileira,
adotada pela maioria dos historiadores das nossas letras, como Bosi (2006) e Massaud
Moisés (2009).
Estabelecendo um paralelo entre “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, e Terra
Natal, de Ferreira Itajubá, procuramos mostrar como a tradição, seguindo a perspectiva de
T.S. Eliot (1989), se faz presente na produção do poeta norte-rio-grandense, na medida em
que temas recorrentes na tradição da Literatura Brasileira também estão presentes em sua
obra.
Tanto em “Canção do exílio” como em Terra Natal temos um eu-poético separado
de sua terra de origem, sendo que o primeiro está distante de seu país, e o segundo de sua
cidade natal, ambos exaltando a natureza de sua terra de origem ao compará-la com a
natureza da terra do exílio.
Em “Canção do exílio”, há a contraposição entre a natureza brasileira que se
distingue pela beleza e pelos caracteres singulares, representada no poema pelo advérbio
“lá”, exaltada diante à terra do exílio, que é representada pelo “cá”. Desse modo, a
oposição entre “cá” e “lá” estabelece uma comparação entre os dois espaços: a terra do eulírico “minha terra”, o Brasil, e o “cá”, Portugal, nomes que não são expressos no poema,
mas que foram desvelados através do contexto no qual o poema foi produzido e pela
indicação do seu local de produção “Lisboa (1843)”.
Em Terra Natal, tem-se a tensão entre duas naturezas: a aquela referente à cidade
natalícia que abriga a mãe, a noiva e as irmãs do eu-poético, e a natureza do Amazonas,
local de seu exílio, que mesmo com toda a sua conhecida exuberância e variedade, não
merece do eu nenhum apreço, pois a sua estada nela provoca todos os seus sofrimentos.
Enquanto Gonçalves Dias é mais genérico, referindo-se à pátria, através dos
elementos “palmeiras” e “sabiá”, Itajubá é mais específico, ao citar o nome da cidade,
quando faz referência à sua natureza: “Teu semblante era alegre, ó sonho virginal!/ Como
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um raio de sol dos dias de Natal”1 (ITAJUBÁ, 1914, Canto XX, p. 62), e ainda por
descrever uma determinada paisagem de sua cidade natalícia composta pelo “roseiral” e
pelo “laranjal”, elementos da natureza que participaram da vida do eu-liríco desde a
infância até a sua idade adulta: “Adeus, meu roseiral, velho amigo ditoso” (Canto II, p.
10); “Adeus, meu laranjal, /Vai partir deste abrigo/ Aquele que sorriu, cresceu junto
contigo” (Canto III, p. 12).
A estrutura de cada uma das produções poéticas é mais um aspecto que reforça a
ideia de que o poema de Gonçalves Dias é mais genérico do que a obra de Itajubá. Pois,
enquanto que Terra Natal é composta por um poema introdutório e mais trinta e quatro
cantos que narram a trajetória do exiliado, a “Canção do exílio” nos dá a impressão que é
apenas um suspiro poético, expresso em 24 versos dispostos em 5 estrofes, que expressam
uma saudade momentânea do eu-poético.
Dessa forma, percebe-se que em Gonçalves Dias transparecem os sentimentos de
telurismo, pela afeição com o solo natal, e de nacionalismo, pois há uma descrição de
elementos mais genéricos à pátria, com o fim de valorizar o Brasil e demonstrar suas
qualidades quando comparado às demais nações. Em Itajubá, há apenas o telurismo, pois
demonstra apego ao solo de sua cidade natal e por isso descreve especificamente a natureza
da cidade do Natal, que não só foi testemunha, mas também participante de momentos
significativos de sua vida.
Na segunda estrofe de “Canção do exílio”, o modo de referir a terra natal, fazendo
uso de estruturas reiterativas, confere superioridade à terra natal:
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida, mais amores.
(DIAS, 1997, p. 5)

A estrofe citada é composta por paralelismo e a anáfora do pronome possessivo
“nosso(a)” e assim reforça a ideia de nacionalismo. A repetição do advérbio “mais”, em
todos os versos, conjuntamente com o pronome “nosso” expressam que os elementos da
pátria são superiores aos da terra do exílio.

1

Utilizaremos a 1ª edição de Terra Natal (1914), sem alterações na ortografia
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Na terceira estrofe, nota-se que a situação do exílio permite ao eu-poético perceber
as peculiaridades da terra deixada para trás, tendendo observá-la com mais minúcia – “Em
cismar, sozinho, à noite/Mais prazer eu encontro lá” (DIAS, 1997, p.5) –, pois no silêncio
noturno e afastado de seu ambiente, o eu busca sua harmonia perdida, deixada no “lá” e
que o “cá” não pode oferecer: “Mais prazer eu encontro lá”.
A lembrança de um prazeroso passado caracteriza-se como nostalgia em que há um
intenso desejo em recuperar, no futuro, o momento agradável que foi o passado. O ensejo é
tanto, que o eu-poético apela à divindade para retornar à sua terra antes que chegue a
morte, com o fim de desfrutar todos os primores de sua terra, que são metonimizados pelas
palmeiras e pelo canto do sabiá, além de sentir sensações únicas que só a terra natal é
capaz de proporcionar:
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.
(DIAS, 1997, p. 6)

Assim como na “Canção do exílio”, no decorrer de todo poema Terra Natal a
nostalgia é uma constante. Os prazerosos momentos vividos no torrão natal são
intensamente relembrados e o desejo de retorno é intenso. No seguinte trecho do canto
XVIII de Terra Natal, a situação do exílio incita o eu-poético a estabelecer comparações
entre a terra natal e a terra do exílio:

Quanto mais longe mais se almeja e mais se estima
O pó da terra amiga, o doce e ameno clima
Que nos viu ao nascer, que de luz nos banhou
Quando da nossa vida a flor desabrochou!
Aqui, no exilio, eu choro a falta d´essa briza
Que sopra ao nado sol, que nas aguas desliza
Na terra em que nasci! No exilio é que avalio
Como é brando o langor dessas noites de estio
Do lindo céo natal! Como é grata a frescura
Que das ramagens cae, nas horas de quentura!
Como é doce o rojão das violas nas aldeias!
A lua alva de Abril refrescando as areias!
A rêde de algodão que, quando o sol abraza
A gente arma, entre os seus, no telheiro da casa!
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[...]
Ah! que saudades tenho, aqui, neste retiro,
Da noiva pela qual ha tres annos suspiro!
Da sombra que derrama a selvagem verdura
Em que canta a araponga e o pau d'arco murmura!
Das louras aldeiães que, nos campos enxutos,
Fazem, louvando a Deus, a vindima dos fructos!
Desse cheiro que sae da terra brasileira,
Quando o pranto do céo torna fresca a poeira
Quando, afinal, começa a derruba das parras
E desperta na aroeira o zumbir das cigarras!
(ITAJUBÁ, 1914, p. 57-58)

No trecho citado, a distância da terra adorada suscita a valorização do que foi
deixado para trás: “Quanto mais longe mais se almeja e mais se estima”; “No exílio é que
avalio”. O exílio, nessa situação, atua como agente de reflexão acerca do valor que a
natureza confere para harmonia do estado anímico do eu-poético, que ele só consegue
perceber quando está ausente dela. Neste ponto, assim como na “Canção do exílio”, de
Gonçalves Dias, “a distância permitiu o descobrimento e a criação de uma terra natal, com
elementos caracterizadores depurados, envolta por um misto de exultação e infinita
nostalgia.” (BERRINI, 1997, p.79)
Na segunda estrofe, há uma tensão entre “o doce e ameno clima” e a “falta de
brisa” do exílio, que expressa o clima agradável que só a terra natal pode oferecer e que a
terra do exílio não possui. À constituição desse clima ameno, somam-se “o langor dessas
noites de estio”, “a frescura das ramagens”, “o rojão das violas das aldeias”, “a lua alva de
abril” e a “rede de algodão”, sendo que todas essas características foram elencadas pelo
paralelismo “Como é...” presente no quarto e quinto versos da segunda estrofe e que está
subentendida nas demais, com o fim de incluir os elementos dos quais o eu-poético sente
falta.
Na quarta estrofe, outra estrutura paralelística foi utilizada “Ah! que saudades
tenho, aqui nesse retiro” que é complementada nos versos seguintes pelos elementos: “da
noiva”, “da sombra que derrama a selvagem verdura”, “das louras aldeiães” e “desse
cheiro que sai da terra brasileira”. A junção desses elementos constitui uma nostalgia não
só da paisagem natural, mas também da interação da figura humana com essa paisagem e
que juntos conseguem caracterizar um ambiente típico da terra natal do eu-poético e sua
integração com a natureza.
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Ainda na quarta estrofe, vemos também a referência à terra do exílio aludida pela
palavra “retiro”. Essa palavra remete à ideia de isolamento, que de fato ocorre, pois o eu
lírico estava privado do convívio com sua a natureza de origem.
Em outra passagem de Terra Natal, o momento presente na terra do exílio é
comparado a uma situação de cárcere, e dessa forma faz menção novamente à ideia de
privação, já que o eu está alienado desse espaço acolhedor que o torrão natal oferece. Por
esse motivo, a natureza da terra do exílio é descrita fazendo menção à morte e ao
sofrimento:

Aqui onde a floresta é um pálio funerário,
E a tarde que declina, igual a do Calvário
(Canto IX, p. 32)

Neste trecho, a presença do “pálio funerário”, manto utilizado nas ocasiões
litúrgicas, ganha conotação fúnebre e remete ao sofrimento do eu, que vê sua vida
interrompida, quase beirando a morte por estar distante de sua terra natal, da sua harmônica
natureza e dos seus entes mais queridos. No verso seguinte, “a tarde” é o momento em que
o sol declina até desaparecer no horizonte, agonizando e deixando seus últimos raios
esmaecerem, também pode ser interpretado como a morte do dia e por isso remetê-la ao
Calvário, monte em que Jesus foi crucificado, onde a vida deu lugar à morte, e a luz deu
lugar à escuridão.
Essa noção de privação é reiterada durante vários momentos de Terra Natal. Além
dela, as denominações de “retiro” e “cárcere”, que foram citadas anteriormente, como
também, o uso de palavras como “prisão” e “presídio” reforçam a ideia de supressão de
uma liberdade que não permite o eu desfrutar da natureza de sua terra natal.
Desse modo, a forma como o eu-poético descreve a sua terra natal, tanto do poema
de Gonçalves Dias como na obra de Itajubá, apresenta um tom de exaltação que confere
uma eminência dessa diante de qualquer outra, pois há um apreço subjetivo a esse
ambiente que sempre fora acolhedor. O fato de estarem distante dela é motivo para sonhar
e devanear o retorno ao paraíso perdido, como afirmou Ana Beatriz Barel (2002) sobre a
obra de Casimiro de Abreu e que muito se assemelha aos textos poéticos em estudo: “o
torrão natal assume valor de espaço de devaneio, de lugar paradisíaco, parente do mítico,
portanto, onde a exaltação e sacralização encontram bom refúgio” (BAREL, 2002, p.97).
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Partindo da premissa de que “nenhum poeta, nenhum artista, tem sua significação
completa sozinho” (ELIOT, 1989, p.39), percebeu-se que a significação da obra de Ferreira
Itajubá ganhou força quando comparada a escritores como Gonçalves Dias. Daí a
necessidade de situá-lo e compará-lo, evidenciando suas similitudes e disparidades, para
mostrar que há filiação poética de sua produção com os ideais de uma tradição romântica,
o que o torna “coeso, e não unilateral” (idem). Assim como a definição de seu estilo se
configura a partir de sua especificidade ao retratar uma natureza peculiar, cidade do Natal,
aquela que foi seu berço natalício, além ter sido testemunha e participante da vida do eupoético. Se Itajubá é mais específico, Gonçalves Dias mostrou-se mais genérico pois faz
referência à natureza do Brasil como um todo, utilizando as metonímias de “palmeiras” e
“sabiá”, para retratar respectivamente a flora e fauna brasileiras
Portanto, Ferreira Itajubá ao incluir em sua produção a temática da natureza, que
chega a seu apogeu no Romantismo, dá continuidade à tradição da Literatura Brasileira,
pois em sua obra estão presentes as “noções [...] formadoras do tecido imagético da
estética romântica, tais como perda, abandono, origem, nostalgia, saudade, exílio.”
(BAREL, 2002, p.96). Dessa forma, fica expressa a sua percepção acerca do “sentido
histórico” da tradição, do qual fala T.S. Eliot, ou seja, há consciência de que a literatura é
um processo de caráter histórico e para nela inserir-se é necessário perceber não apenas a
sua própria geração, mas também os poetas mortos que o antecederam.
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