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O PRÍNCIPE JOÃO MAURÍCIO DE NASSAU-SIEGEN é um dos protagonistas 

mais fascinantes na história dos primórdios da expansão colonial moderna. Mesmo que 

seu mandato como governador da colônia holandesa no Brasil tenha sido bastante curto, 

nos sete anos entre 1637 e 1644 ele inspirou e supervisionou um projeto notável de 

pesquisa científica e artística difícil de igualar na história do Brasil e na história colonial 

do século XVII em geral. João Maurício também deixou sua marca fora do Brasil, como 

comandante militar bem-sucedido em campanhas holandesas, como governante 

iluminado em terras alemãs e como estimado patrono das artes e da arquitetura na 

Europa. 

                                                        
 Tradução de Christiano Sanches 
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 Maurício de Nassau nasceu em 1604, no castelo de Dillenburg, uma propriedade 

da família Nassau entre Frankfurt e Colônia.  Parente distante de Guilherme de Orange, o 

pater patriae da república holandesa, João Maurício alistou-se no exército holandês 

como nobre, aos 16 anos. Lutou e comandou numerosas batalhas bem-sucedidas contra 

tropas espanholas nos anos 1620 e 1630. As autoridades holandesas ficaram 

impressionadas com seus feitos no campo de batalha e, em 1637, a Companhia das 

Índias Ocidentais o nomeou novo governador na problemática colônia holandesa no 

Brasil. 

 A expansão holandesa no Brasil, que havia começado de fato em 1630, estava se 

deparando com numerosos desafios nos últimos anos, mas João Maurício obteve bons 

resultados na manutenção do governo holandês, tanto no âmbito militar, derrotando os 

portugueses, quanto no político, reforçando a autoridade central. Contudo, sua 

realização mais importante foi, sem dúvida, o programa científico e artístico ao qual deu 

início. Como bom príncipe humanista, João Maurício estabeleceu sua corte na recém-

fundada Mauritsstad, próximo a Recife, de onde enviou cartógrafos, astrônomos, 

biólogos, físicos e antropólogos para estudar o país e seus céus, os povos autóctones e 

seus hábitos, a vegetação exótica e os animais incomuns do interior brasileiro. Os 

resultados de tais expedições foram eternizados em tela por artistas como Frans Post e 

Albert Eckhout e publicados em formato grande por Willem Piso e Georg Markgraf (a 

famosa Historia naturalis Brasiliae, 1648), e na história de seu reinado escrita por 

Caspar Barlaeus. Difundidas por bibliotecas e salões de todas as capitais europeias, 

graças à intricada diplomacia cultural de João Maurício, tais pinturas e estudos 

exerceram um impacto duradouro na visão que a Europa tinha do Novo Mundo. 

 Apesar do sucesso relativo como governante, o comportamento principesco de 

João Maurício não era aprovado pelo conselho da Companhia das Índias Ocidentais. 

Assim, em 1644, foi demitido e enviado de volta à Holanda. Em Haia, João Maurício 

estabeleceu outra casa de arte e ciências, a Mauritshuis, que até hoje confere seu brilho 

ao centro do governo holandês que se encontra nas cercanias. Em 1647, deixou a 

república holandesa ao ser nomeado governador das terras alemãs de Cleves e Mark. 

Continuou dedicado a embelezar o país com jardins e arquitetura classicista e, nos anos 

1650 e 1660, desempenhou papel de destaque na política do Sacro Império Romano.  

Contudo, continuou a servir a república holandesa. Nas devastadoras guerras de 1672-3, 

João Maurício mais uma vez comandou o exército holandês contra as tropas de Münster, 
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ajudando seu parente jovem e distante, Guilherme III, em sua ascensão ao poder e na 

defesa do país. Com um novo príncipe de Orange firmemente estabelecido em Haia, 

Maurício de Nassau retirou-se para a tranquilidade de Clèves, onde faleceu em 1679. Ele 

não viveu para presenciar o momento triunfante da família Nassau, quando Guilherme 

III ascendeu ao trono da Inglaterra com a Revolução Gloriosa de 1688. 
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