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Abstract 
The garden of Johan Maurits of Nassau  remains as the most important early experience in 
gardening in the context of the 17th century colonial Brazil, even in America continent. 
Located in   an area of sugar cane plantation, surrounded by the tropical wilderness,  it 
was an attempt to collect the exotic flora and  fauna, not only from Brazil, but also from 
different regions of the globe, in order to create a sort of miniature of the world. The 
garden was part of the urban plan of the city of Mauritsstad , built in the island of Antônio 
Vaz as a sort of ideal town. The garden was depicted in paintings and engravings, and 
contributed to spread the new impressions of  unknown lands, changing the way the 
Europeans perceived the world. In 2004, when  it is celebrated  the 400 years of Johan 
Maurtis of Nassau’s birthday, this article intends to stress  the importance of his 
contribution not only in terms of  the history of the landscape gardening  but of the cultural 
history of the Occident. 
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1- Introdução 
 
Quem passa pelo centro de Recife hoje, ainda encontra, em frente ao Teatro Santa Isabel, 
na Praça da República, uma área gramada onde há  mais de duzentos e cinqüenta anos atrás, 
foi construído um jardim, o primeiro do período colonial brasileiro, projetado em conjunto 
a um plano urbanístico. Este jardim, executado por ordem de João Maurício de Nassau, 
representou uma experiência ímpar na história dos jardins no Brasil e na América, não só 
pelo seu pioneirismo mas também por reunir várias finalidades servindo como horto, área 
de lazer, zoológico e museu. Além disto, colaborou na tarefa inédita do registro do 
ecossistema nordestino, em um momento em que ele se apresentava pouco modificado. 
Neste ano de 2004, quando se comemora os quatrocentos anos do nascimento de Maurício 
de Nassau, pretende-se relembrar o seu jardim, no sentido de trazer para o presente um 
momento especial da história construção territorial do Brasil. No contexto de globalização 
contemporânea e de preocupação com as questões ambientais, cabe lembrar  um outro 
tempo  quando já se instala a idéia de um mundo global, produzido através das grandes 
navegações marítimas, no qual o universo das plantas também circula em numerosos 
experimentos de aclimatação. Parte deste artigo foi publicado na revista Garden History 
Society, (Londres) em 2003, no seu número referente às produções paisagísticas de 
procedência holandesa. 
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2- Os holandeses e o Novo Mundo 
 
  “...vivemos em uma ponta de terra, sem liberdade de nos dirigir para o interior, pois a 
falta de refrescos e de madeira para construção, como para cozinhar, é suficiente para nos 
manter aqui sem possibilidade de realizar ulteriores ataques. (...)não se obtendo nem 
verdura nem água fresca, [ a tropa ] necessariamente definha até à morte, sem que neste 
areal posse ser empregado qualquer expediente, tal qual como se estivéssemos em um 
deserto” .(Walbeeck apud Melo, 1987:41) 
 
Uma das  idéias mais freqüentes associadas às terras ocupadas pelos portugueses na 
América a partir de 1500, relaciona-se com a   vastidão e a fertilidade das terras alcançadas. 
Isto é registrado, por exemplo, no primeiro documento escrito deixado por Pero Vaz de 
Caminha, e é recorrente no depoimento de outros viajantes que descreveram as terras 
brasileiras como um Paraíso Terrestre. 
 
Entretanto, quando os holandeses invadiram as terras nordestinas em 1630,  decidiram 
localizar seu pouso principal em uma ilha estreita. O lugar escolhido foi a ilha de  Antônio 
Vaz, em Recife, pequena vila portuguesa que alcançará, durante o tempo de João Maurício 
de Nassau, uma população de cerca de  seis mil  pessoas. Entretanto, possuía um porto 
importante para a remessa de açúcar e outros bens à Europa, ainda que fosse circundada por 
um delta pantanoso  e  separada do oceano aberto por uma longa linha  de arrecifes. 
Provavelmente este lugar foi escolhido por apresentar condições muito  familiares aos 
holandeses. Recife ficou logo apinhada por  estreitos edifícios de dois a três andares, 
construídos `a feição holandesa. Em breve, a solução alcançada para continuar a ocupação 
da ilha, foi, como na Europa,  reivindicar espaços do oceano. Portanto, tendo por trás a 
imensidão dos territórios coloniais, os holandeses foram estendendo, com esforço, os 
limites da linha de terra rumo ao mar.. Não muito longe, a floresta imensa e seus enigmas 
permanecia pouco explorada. 
 
 

 
Figura 1 – Recife – Fonte: Voyages and travels into Brazil and East Indies.... de Johan Nieuhof  

 
 



 3 

3- Nassau no Brasil 
 
Esta situação mudará com a presença do conde João Maurício de Nassau que chega à 
América como administrador em 23 Janeiro de 1637, acompanhado por dois mil soldados. 
Humanista, educado na corte de Kassel e amigo de Constantijn Huygens, faz da virtus o seu 
lema. Portanto, diferente da atitude dos portugueses e de outros holandeses que estiveram 
ocupando cargos administrativos na nova terra, iniciará uma política diferenciada, 
contemplando a tolerância religiosa e a investigação científica dos territórios. 
 
Em carta ao príncipe de Orange, João Maurício de Nassau descreve o Brasil como uma 
"terra fértil e um país afortunado" (Barleus, 1974:45). Mas  a fortuna, no caso a natureza,  
na concepção de Nassau, pressupõe a intervenção humana, buscando seu aprimoramento e 
estudo. Entusiasticamente, começa a ocupar a ilha de Antônio Vaz, norteado provavelmente 
pelos princípios da " cidade ideal, provendo a cidade de um arruado regular, canais e 
pontes. A "nova cidade" foi chamada Mauriststad ou a Cidade de Maurits . Nela, Nassau 
constrói duas casas: o  Palácio da Boa Vista  e o Palácio das Duas Torres ou de Friburgo. O 
último foi possivelmente planejado por Pieter Post, que naquele tempo, estava também 
responsável pelo projeto e construção da Mauritshuis, a  casa de Nassau em Haia, na 
Holanda, hoje transformada no Gabinete Real de Pintura .  
 
Enquanto o Palácio da Boa Vista usufrui da paisagem natural, com a visão do serpentear do 
rio Capibaribe e seus mangues, o Palácio das Duas Torres possuirá um jardim que, segundo 
as fontes iconográficas, foi construído antes do palácio. É interessante pensar o contexto da 
construção deste jardim, em tempos onde a guerra contra os espanhóis e seus aliados no 
território da colônia se fazia intensa. Além disto, a prática habitual dos colonizadores, com 
poucas exceções, havia sido a destruição constante da cobertura vegetal. A longa luta  
contra a natureza para produzir o açúcar, por exemplo,  de grande interesse para os 
europeus, exigia a devastação de enormes áreas  florestais quase intocadas até então. Em 
tempos tão adversos, Nassau leva adiante o empreendimento da construção dos seus 
palácios, com o destaque para o jardim, localizado na ponta da ilha de Antônio Vaz, em 
local estratégico em caso de ataque mas provido de uma vista deslumbrante da paisagem 
rumo ao mar.  
 
 
4 – A história do jardim  
 
Na narrativa desta história, contamos como principais fontes primárias as imagens 
produzidas pelos holandeses e  relatos de época, dentre os quais se destacam dois livros. O 
primeiro é  a descrição de Caspar van Baerle (Barleus) , escritor e poeta humanista 
incumbido por Nassau de produzir a crônica de sua administração no Brasil. Barleus nunca 
esteve aqui, mas afirma ter escrito como os olhos dos que realmente haviam visto as coisas 
que ele descreve (Barleus, 1974:20). O livro, suntuosamente adornado com gravuras de 
cobre, recebeu o nome Rerum per Octennium in Brasilia Et alibi nuper gestarum, sub Praefectura 
Illustrissimi Comitis I. Mauritii Nassoviae, & Comitis, nunc Vesaliae Gubernatoris & Equitatus 
Foederatorum Belgii Ordd. Sub Auriaco Ductoris Historia (História dos feitos recentemente 
praticados durante os 8 anos no Brasil e noutras partes sob o governo do ilustríssimo João 
Maurício, Conde de Nassau, ora Governador de Wesel, tenente-general de cavalaria das 
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Províncias Unidas sob o Príncipe de Orange) teve sua primeira edição produzida em 1647. 
Tomando os romanos como  modelo às conquistas holandesas, exprime a crença no Mare 
Liberum, que permitira aos holandeses, como heróis náuticos, alcançarem  terras 
desconhecidas que "parece ter a Natureza guardado e escondido para honra vossa e glória 
da casa de Nassau”  (Barleus, 1974:IX). Os sete anos de estadia  de João Maurício de 
Nassau no nordeste, são vertidos para  uma  narrativa clássica, provavelmente a mais 
importante concernente ao Brasil do século XVII, que é descrito como parte de um 
continente semelhante ao reino da Utopia, sonhado por Platão (Barléus, 1974:13).  
 
Quando Barleus escreve sobre o jardim de Friburgo, compara  João Maurício de Nassau ao 
Imperador Diocleciano que, depois de sua renúncia, foi para a Dalmácia  dedicar o resto de 
sua vida ao cultivo de jardins. Entretanto, João Maurício de Nassau produz o seu jardim 
quando está em plena atividade, conduzindo a guerra ao mesmo tempo em que  age a favor 
da construção de uma sociedade próspera. Neste sentido, cria  um jardim em plena 
wilderness tropical, uma espécie de locus amoenus  para   refrigério e  reflexão, como uma 
pausa geográfica e temporal perante um contexto tão adverso.  
 
A segunda fonte é encontrada nos escritos do Frei Manuel Calado em  O Valoroso Lucideno, 
onde relata sua experiência de viver no Brasil. O livro foi primeiro publicado em 1648, mas 
logo depois sua licença à comercialização foi suspensa por vinte anos. O autor, natural de 
Vila Viçosa, em Portugal, reside no Brasil de 1620 a 1646. Seu livro mistura as crônicas de 
guerra com a vivacidade de cenas da vida comum e algum  toque da literatura clássica.. O 
título é um tributo a favor de João Fernandes Vieira - "o valoroso Lucideno". O frei 
mantinha um relacionamento amigável com  Nassau, provavelmente por causa da sua 
tolerância religiosa. Como o conde o havia convidado para viver em Mauritstaat, sua 
descrição do jardim é  de alguém que usufruiu do mesmo: 
 
“e no meio daquele areal estéril, e infrutuoso plantou um jardim, e todas a s castas de 
árvores de fruto que se dão no Brasil , e ainda muitas que lhe vinham de diferentes partes,  
e a força de muita outra terra frutífera, trazida de fora em barcas rasteiras, e muita soma 
de esterco, fez o sítio tão bem acondiconado como a melhor terra frutífera; pôs neste 
jardim 2000 coqueiros, trazendo-os  ali de outros lugares porque os pedia aos moradores, 
e eles lho’s mandavam  trazer em carros, e deles fez umas carreiras compridas, e vistosas 
a modo da alameda de Aranjués, e por outras partes muitos parreirais e tabuleiros de 
hortaliça,  e de flores, com algumas casas de jogos, e entretenimentos, aonde iam as damas 
e seus afeiçoados a passar as festas no verão, e a ter seus regalos, e fazer suas merendas, e 
beberetes, como se usa em Holanda, com seus acordes instrumentos, e o gosto do �ríncipe 
era que todos fossem ver suas curiosidades, e ele mesmo por regalo as andava mostrando, 
e para viver com mais alegria deixou as casas aonde morava, e se mudou para o seu 
jardim com a maior parte dos seus criados. ” (Calado, 1985, I, 111) 
O jardim, embora seja produzido sob inspiração européia, é eivado pela sensibilidade do 
olhar contemplativo, que observa a paisagem nativa.  Não muito longe estava localizado o 
Palácio da Boa Vista, cuja paisagem é descrita por Barleus e pode ter servido como uma 
das fontes de inspiração para o jardim do conde: 
 
“Dizia-se que a mãe Natureza apresentava ali todos os encantos que aprazem aos mortais 
e todos os atrativos de uma vida mais tranquila. Em nenhuma outra parte encontravam os 
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mais ocupados prazeres iguais aos dali. Naquele remanso, descansava Nassau, rodeado 
pela vista das suas construções e longe da pátria e das terras de tantos condes e príncipes 
seus parentes, gozando da felicidade que achara no ultramar. Contemplava astros nunca 
vistos pela sua Alemanha; admirava a constância de um clima dulcíssimo e mostrava 
aversão à intempérie da zona temperada onde vivera; olhava o rosto adusto dos índios e 
dos negros; mirava armas e habitações diferentes. Via Coridões e Filis de narizes chatos, 
lábios grossos, mamas pendentes, conduzindo armamentos e rebanhos diversos dos 
europeus. Outros gêneros de aves, outros gêneros de peixes abateciam-lhe as mesas, 
quando jantava. Dali passeava os olhos por aqueles mares, que dominava com  as suas 
frotas, e pelas terras que sujeitava com a sua autoridade, com as suas armas e leis. (...) Ali 
temperava com prudentes alvitres as ordens da Companhia. Enfim, meditando, encerrava 
dentro do âmbito da Boa Vista o múltiplo benefício do céu, da terra e do ar, a República, o 
inimigo, os indios, os holandeses, as conveniências e  proveitos das Províncias Unidas.” 
(Barleus,  1974:158)  
 
 Em “sua” cidade, Nassau contemplava de um lado o panorama do rio com suas ilhas e as 
terras verdes, e no outro,  do Palácio de Friburgo, seus jardins e o mar. Contudo, os dois 
palácios  foram construídos segundo normas de segurança, pois se integravam ao conjunto 
de defesa dos holandeses na ilha. O jardim é incorporado às estruturas defensivas da cidade 
e como tal, engaja-se na  missão de organizar  sua  paisagem cívica . Como é de se esperar 
em um jardim holandês, ele é cercado,  neste caso, circundado por paliçadas de taquaras 
trançadas. 
 
A construção do jardim não estava separada de uma série de decisões tomadas a favor da 
proteção da natureza e da intenção de prover de alimentos a  população da área. João 
Maurício de Nassau havia pedido a medição das propriedades rurais da capitania para  fixar 
a  área que devia ser reservada para o plantio da mandioca, principal fonte de alimentação 
das populações à época. As florestas próximas a  Recife foram também protegidas contra o 
corte de árvores para construção .  
 
Inspirado pelos ideais de Epicuro, revividos naquele tempo por pensadores humanistas tais 
como Charles de L'Ecluse (Clusius), diretor do Jardim  Botânico da Universidade de 
Leiden, João Maurício de Nassau, segundo Barleus,  ao construir seus jardins, movia-se 
pelo ideal de aproximar  otia e negotium.  O jardim oferecia o lugar para o descanso mas 
também o espaço propício para as reflexões do conde acerca de suas preocupações com a 
guerra e com a ciência.  Neste sentido, criou o primeiro jardim botânico cultivado na 
América, oferecendo alojamento a  espécimes importantes da fauna e flora não unicamente 
do Novo Mundo mas também de outras partes do globo onde os holandeses  expandiam 
seus domínios. Planta e animais  não estavam unicamente ali para serem cultivados. Mais 
tarde,  foram utilizados para  seleção, estudo e classificação de espécies, cujos resultados 
foram publicados em livros . Além disto, foram motivo para a execução de pinturas e 
outros produtos iconográficos de inestimável valor. 
 
Barlaeus menciona um "Museu do Conde", provavelmente uma espécie de Kunstkammern 
ou Wunderkammern existente no palácio e no jardim, transposto  do norte e Europa para 
aquela parte do Brasil, "para o qual traziam as naus vindas da Índia Oriental ou da 
Ocidental,  da África e de outras regiões, animais exóticos, plantas, alfaias dos  bárbaros, 



 6 

trajes e armas, para espetáculo mais deleitoso e raro proporcionado ao Conde.” (Barleus, 
1974:158) 
 
5 - Construindo o jardim 
 
"Eu farei do deserto um poço de água, e da terra seca, fontes de água. Eu inserirei o no 
desero, o cedro, a acácia, a murta e a oliveira; eu assentarei no  deserto o cipreste, o 
plátano e o pinheiro juntos.” Isaias,  (41:18) 
 

 
 

Figura 2 – O palácio e o jardim de Friburgo – gravura de Frans Post extraída do livro de Barleus 
 
São as  pinturas e gravuras de Frans Post que facultarão um acesso visual aos jardins, 
especialmente através de uma planta baixa  e uma visão a partir do oceano, ambas 
encontradas no livro de Barlaeus. Esses dois trabalhos confirmam  o senso de observação 
holandês, em um registro cuidadoso e detalhado do jardim.  A pintura da paisagem serve 
como um bom exemplo da peculiaridade do olhar holandês na construção do jogo de 
escalas. Por um lado, a pintura é uma visão marítima da Mauritstaad, pois cidade e jardim 
constituem-se somente em uma linha horizontal discreta entre duas superfícies enormes de 
azuis - o oceano e o céu.Visto desta forma, a vastidão recupera sua força, contra a atitude 
favorável à pequena escala, tão cultivada pelos holandeses. Contudo, a pintura também 
permite que jardim e cidade possam  ser observados  em seus detalhes, registrados nas 
nuances das pinceladas, fiéis ao processo de captação do retratado.   
 
Observa-se através da planta do jardim uma clara  opção pela simetria e regularidade. Sua 
disposição é militar e limpa, em oposição ao completo desassossego e irregularidade da  
floresta situada ali, muito próxima. Em termos de projeto, a geometria proporciona as 
regras para inserir o jardim dentro da forma trapezoidal do sítio. O resultado é uma 
paisagem verde domesticada, que não aproveita a topiária ou recursos arquitetônicos como 
troféus. Movendo-nos da entrada ao fundo do jardim, as superfícies plantadas  
gradualmente abrem caminho para  enormes espelhos de água, que confirmam o 
preponderância deste elemento tão caro ao holandês,  na paisagem que se supunha 
completamente verde.  
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Figura 3 – Planta do Jardim de Friburgo extraída do livro de Barléus 
 
 
A legenda da planta fornece outra fonte importante de informação, embora o escrito em 
latim com algumas imperfeições dificulte a tradução (ver anexo). Através dela, confirma-se 
que o jardim está claramente organizado por funções. Diretamente em frente do palácio  há 
uma grande área, um cais murado, provavelmente  utilizado para diferentes propósito, 
dentre eles o de  arranjar as tropas (B). Em um exame mais minucioso da imagem de Frans 
Post, é possível ver algumas pessoas representadas nesta área. Sua posição oferece a 
possibilidade do uso como mirante, ao abrir uma visão generosa do rio e, no horizonte, do 
oceano. 
 
O Palácio dita o eixo principal do jardim e funciona como uma espécie de portão, indicando 
a localização de um dos acessos. O edifício tem sua simetria repetida nos lotes que dividem 
a parte do jardim mais próximo ao palácio em duas metades idênticas. A legenda  mostra a 
preferência por plantas com significado simbólico, e que à época eram usualmente 
vinculadas ao sentido edênico do cultivar. Na área próxima ao palácio,  laranjeiras e outras  
árvores de frutos cítricos são cultivadas a recordar o  Jardim das Hespérides. A própria 
legenda fornece uma indicação das qualidades medicinais destas plantas, em destaque 
claramente compreensível em um contexto onde muitos habitantes corriam o risco de 
contrair doenças tais como o terrível escorbuto  ("scheurbuik") e o " laço do roode", 
comuns durante longos cruzamentos marítimos. Naquela época, estava-se começando a 
aprender sobre a importância de comer as frutas frescas para combater essas doenças. 
Também é preciso lembrar  que a laranja era um emblema vivo da família de Orange, da 
qual João Maurício de Nassau  descendia. 
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Figuras 4 e 5 – Cidra real e  romã  por Albert Eckhout,  extraídos do Theatrum Rerum 
 
 
Imediatamente em um lado e outro do palácio, os dois  lotes de árvores  cítricas (F) eram 
seguidos por quadras com pés de romãs no lado direito, e parreiras suspensas em pérgulas, 
no lado esquerdo (H e G respectivamente). Maracujás e uvas também  associam-se ao 
Éden.. Seguiam-se canteiros de ervas (E), cada um dividido em quatro partes, à maneira dos 
antigos jardins botânicos que usavam esta partição para indicar os quatro continentes. Toda 
esta área dos jardins  era provida de canais de irrigação (D). 
 
No lado contrário do eixo principal há um lugar para árvores frutíferas de grande porte (K). 
No médio das duas áreas de pomar retangulares (I e K), surge um lago artificial com ilhas 
(T), que fornece um bom  enquadramento para o palácio. O lago funciona como uma 
espécie de jardim aquático atravessado por cisnes. 
 
As medições dos dois blocos de jardins de um e outro do palácio são idênticos. De fato, 
todo o desenho do jardim obedece a uma regra de proporção. Seu traçado  é uma 
combinação dessas divisões  proporcionais e um sistema regular de caminhos. A mesma 
proporção continua a ser encontrada nas próximas áreas, sendo as do lado direito  dedicadas 
a atividades de lazer (O). Há um espaço para   um jogo de boliche, esporte  cuja introdução 
na  América é atribuída aos holandeses. À direita surge uma espécie de labirinto (N). 
 
No lado esquerdo do eixo principal encontram-se bananeiras (musa paradisiaca). A 
legenda menciona um "cultivo de árvores chamadas banana", provavelmente porque 
naquele tempo os europeus ainda tinham alguma dificuldade em  denominar esta planta,  
trazida da Guiné.   A banana foi altamente celebrada por causa de seus benefícios para  a 
saúde, e por suas qualidades medicinais contra febre e outros espécies de doenças. Também 
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relacionada ao paraíso, chegou a ser considerada a candidata favorita à árvore do 
conhecimento do bem e do  mal (Prest, 1988, 81). 
 

 
 
 

Figura 6 -  Banana, extraída do Libri Principis 
 
A longa avenida do eixo principal conduz o observador do jardim às próximas duas áreas, 
que constituem-se em grandes extensões de água utilizada como viveiros para peixes (R). 
No lado direito, do viveiro, há uma ilha para  coelhos (S). Sua forma lembra os montes, 
utilizados na Idade Média para a caça desses animais. No jardim de Nassau, adota-se para a 
ilha dos coelhos um formato circular, cruzado por  caminhos que dividem a ilha em quatro 
partes iguais. Ao  observar mapas que mostram a área antes da construção do jardim, é 
possível observar que havia originalmente um canal nesse mesmo lugar. O açude à 
esquerda é enorme e também possui uma espécie de ilha em seu centro. As fontes 
bibliográficas comentam que o pescado  trazido diretamente desses açudes ia à mesa de 
João Maurício de Nassau no seus jantares festivos. 
 
No lado esquerdo do jardim há outra entrada que dava acesso a três direções: ao palácio, ao 
jardim e à área de serviço, composta de um estábulo para 24 cavalos ( C), animal que o 
conde muito prezava ,  acomodações para os escravos e um pombal (W). 
 
Visto como um todo, a planta do jardim  é dominada por representações de coqueiros 
(Cocos nucifera L.) que estão estritamente organizados em avenidas. Tais aléias  podem ser 
consideradas a grande atração do jardim. Observando a vista desenhada por  Frans Post,  
vemos que é impossível  distinguir quaisquer das plantas no jardim exceto as palmas dos 
coqueiros. Todos os outros recursos do jardim são obscurecidos por essas árvores que 
dominam a paisagem e expressam a importância dada a elas por   João Maurício de Nassau. 
 
A história do jardim confirma esta preferência. Para que tivesse as avenidas prontas tão 
logo quanto possível, Nassau decidiu acelerar o ritmo de natureza transportando árvores 
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maduras. Ele colocou em prática, e com sucesso, a crença que os homens deveriam ser 
capazes de controlar e melhorar a natureza. Na presença de incrédulos observadores, 
 
.. “mandou o Conde buscá-los a distância de 3 a 4 milhas, em carros de quatro rodas, 
desarraigando-os com jeito e transportando-os para  a ilha, em pontões lançados através 
dos rios. Acolheu a terra amiga as mudas, transplantadas não só com trabalho, mas 
também com engenho, e tal fecundidade comunicou àquelas árvores anosas, que, contra a 
expectativa de todos, logo no primeiro ano do transplante, elas, em maravilhosa avidez de 
produzir, deram frutos copiosíssimos. Já eram septuagenárias e octogenárias e por isso 
diminuiram a fé do antigo provérbio: ‘árvores velhas não são de mudar’. Foi cousa 
extraordinária ter cada uma delas dando frutos que valiam 8 rixdales.” (Barleus, 
1974:150-151). 
 

  
 
Figura 7 – Cocos, por Albert Eckhout – Pertence à coleção do Museu Etnográfico de Copenhague 
 
 
O coqueiro foi introduzido no Brasil entre 1560 e 1570 e sua climatização foi muito bem 
sucedida no nordeste brasileiro Nas várias partes do mundo, sempre despertou  associações 
simbólicas sendo reconhecidos como " amantes fieis" pois  "a fêmea nunca coloca frutos a 
menos que o macho esteja próximo a  ela" (Prest, 1988:81).  Herdeiro da tamareira, por 
séculos considerada a árvores da vida do Éden,  o coqueiro ainda foi mais valorizado visto 
que  dele tudo se aproveita. Nas paisagens de Post relacionadas a outras áreas de dominação 
holandesa no Brasil, é recorrente a imagem desta planta, que até os dias de hoje tanto 
referenciam o litoral nordestino. 
 
 É interessante notar que unicamente dois espécimes exóticos são mencionados na legenda 
da planta do jardim – o coqueiro e a bananeira.  Talvez não seja mera coincidência que 
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compartilhem formas parecidas e origens míticas. Entretanto, a regularidade com que os 
coqueiros são representados na planta,  provavelmente não produzia este efeito, já que é 
próprio do coqueiro crescer curvando seu tronco ao vento. No caso das bananeiras, estas 
também adotam um formato de touceiras que inviabilizariam a disposição em  avenida. 
Coqueiros e bananeiras podem, portanto, terem trazido ao jardim, uma certa  irregularidade  
 
Porém, através das fontes escritas, é possível encontrar prova de que o jardim abrigava 
outras espécies “exóticas”, servindo de  fato como um lugar de experimentação. Veja-se a  
descrição de Barleus: 
 
“Depois do coqueiral, havia um lugar destinado a 252 laranjeiras, além de 600, que, 
reunidas graciosamente umas às outras, serviam de cerca e deliciavam os sentidos com a 
cor, o sabor e o perfume dos frutos. Havia 58 pés de limões grandes, 80 de limões doces, 
80 romãnzeiras e 66 figueiras. Além destas, viam-se árvores desconhecidas em nossa terra: 
mamoeiros, jenipapeiros, mangabeiras, cabaceiras, cajueiros, uvalheiras, palmeiras, 
pitangueiras, romeiras, araticuns jamacarús, pacobeiras ou bananeiras. Viam-se ainda 
tamarindeiros, castanheiros, tamareiros ou cariotas, vinhas carregadas de três em três 
meses, ervas, arbustos, legumes, plantas rasteiras, ornamentais e  medicinais.” (Barleus, 
1974: 151) 
 
Com respeito à fauna, conta-nos Frei Manoel Calado: 
 
“Também ali trazia todas as castas de aves e animais que pode achar, e como os 
moradores da terra lhe conheceram a condição e o apetite, cada um lhe trazia a ave, ou o 
animal esquisito que podia achar no sertão, ali trazia os papagaios, as araras, os jacis, os 
canindés, os jabotis, os mutuns, as galinhas de Guiné, os patos, os cisnes, os pavões, os 
perus, e galinhas [em] grande número, tantas pombas, que não se podia contar, ali tinha 
os tigres, a onça a suçuarana, o tamanduá, o búgio, o quati, o saguim, o apeteá, as cabras 
do Cabo Verde, os carneiros de Angola, a cutia, a paca, a anta, o porco javali, grande 
multidão de coelhos, e finalmente não havia coisa curiosa no Brasil que ali não tivesse, 
porque os moradores lha’s mandavam de boa-vontade (...) ”  (Calado, 1985:111-112) 
 
 Para Nassau a floresta tropical, por sua força, não se colocava apenas como objeto de 
contemplação. Todo o esforço de transplante dos coqueiros e as outras operações 
envolvidas na fabricação do jardim,  indicam uma espécie de competição com o que a 
natureza oferecia por si, embora se apresentasse encantadora pela sua própria aparência e 
força. Diz Barleus,  
 
“É tal a natureza das ditas árvores que, durante o ano inteiro, ostentam flores, frutos 
maduros junto com os verdes, como se uma só e mesma árvore estivesse vivendo, em várias 
de suas partes, a puerícia, a adolescência, e a virilidade, ao mesmo tempo herbescente, 
adolescente e adulta.” (Barleus, 1974:151) 
  
Através da fabricação do jardim, cria-se uma miniatura  do mundo natural que apaga a 
força vastidão dos trópicos,  confinando esta vastidão a uma pequena área cercada. 
Justamente por estar delimitada, nesta  área é  possível fazer experimentos trazendo 
espécimes de outras partes de mundo e tentando criar um jardim ideal e completo, uma 
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espécie de Paraíso Terreal. Alimentado pela  crença em uma harmonia cósmica, Nassau 
constrói uma alusão ao mundo como um todo e à possibilidade de manipular a escala de 
coisas. Assim sendo, seu jardim  pode ser visto como mais uma vitória da perícia holandesa 
em sua prática secular de transformar o pequeno em ideal  ( Alpers, 1983). 
 
6 – Jardim, livros e coleções 
 
...“wonder was a proper reaction for the learned as well as for the uninstructed:  wonder, 
paraphrased perhaps as inquisitive delight in novelty, mingled with awe and gratitude, was 
part of the natural history and natural philosophy of the time. The idea that it is the task of 
the scientist not to arouse wonder but mortify it with the icy touch of reason had no place in 
the 1590s.”i                       William Schupbach 
 
 
O jardim não era destinado unicamente ao prazer mas também às pesquisas e experimentos 
botânicos e zoológicos. João Maurício de Nassau tinha trazido com ele  da Europa, 
naturalistas tais como Georg Marcgraf e Willem Piso. O primeiro empreendeu três 
arriscadas expedições pelas capitanias de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
Como resultado de tal trabalho foi possível registrar, e até mesmo obter, interessantes 
exemplares de flora e fauna, que trazidos ao jardim eram comparados a outros vindos da 
África e Chile. Estas amostras da natureza também foram registradas em livros, herbários e 
através da arte de Frans Post e Georg Macgraf,  a partir de observações realizadas  no 
jardim de Friburgo.  
 
O mundo natural exibia sua enciclopédica variedade à curiosidade humana. No contexto 
desta nova realidade até mesmo a idéia de paraíso mudou, movendo-se do modelo de um 
pequeno e fechado jardim, corrente na Idade Média, para uma vastidão selvagem 
moralizada e povoada de exotismos, adotada a partir do Renascimento, e sem dúvida, 
instigada pelas conquistas das viagens ultramarinas.. 
 
Em seu esforço de registrar detalhes precisos sobre a flora e a fauna, os naturalistas e 
artistas da missão trazida por João Maurício de Nassau foi capaz, pela primeira vez,  de 
montar uma fabulosa coleção de informações sobre a natureza de América. Para  divulgar 
este feito para a Europa, foram  produzidos o livro Historia Naturalis Brasiliae, organizado 
por  Johannes de Laet  e patrocinado por Nassau. O livro gerou repercussões importantes na 
Europa e é  considerado o mais abrangente e detalhado trabalho na história natural do 
Brasil até o começo do  século XIX.. 

 

“Foi também neste parque que Nassau plantou as espécies coletadas por Marcgrave em 
suas expedições pelo interior do sertão, das formações vegetais brasileiras, num 
procedimento tão semelhante aos dos dias atuais que toma um aspecto ritualístico, que 
transcende as gerações. Atendendo o conceito, já naquela época, de conservar em um 
Jardim, representantes de diferentes espécies, de variadas procedências geográficas e 
ecológicas, bem como de hábito , forma, fenologia e utilidades diversos, Nassau primou na 
riqueza das coleções vivas, e para tanto destacou  espaço para um horto. (...) Lichtenstein 
afirmou que Nassau acabou por converter o palácio em um museu e seus terrenos vizinhos 
em parque botânico e zoológico, onde, além do material coligido por Marcgrave eram 
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igualmente plantados espécimes procedentes de expedições à Africa e ao Pacífico, 
conforme recomendações de Marcgrave que deles necessitava para compará-los às nossas 
espécies. ” (Bruni, in Introdução à Miscellanea Cleyri, 1995:19-20) 
 
 

Outro resultado importante dos jardins de Nassau foi a produção de coleções. Colecionar 
era atividade indispensável a um humanista que procurava compreender o grande esquema 
do universo. Além disto, colocava-se como atividade natural decorrente da prática dos 
estudos botânicos, zoológicos e etnográficos. Quando João Maurício de Nassau volta à 
Europa, leva com ele as coleções de pinturas e estudos de história natural que estiveram 
outrora guardados no palácio e no jardim.  Em 1662, um certo número de itens foram 
concedidos a Frederich-Wilhelm, Eleitor de Brandenburgo, por Nassau, em trocado de 
títulos de nobreza e propriedades. Os principais trabalhos iconográficos foram reunidos em 
dois volumes, conhecidos como "Libri Principis". Entre 1660 e 1664, algumas pinturas e 
desenhos do crayon foram arranjados por Mentzel, médico particular do Frederich-
Wilhelm, dentro quatro fólios especificados "Theatrum rerum naturalium Brasiliae". A 
idéia de destaque do theatrum  era  este sentimento de ter alcançado alguma coisa da 
abundância do mundo perdida com a Queda (Hunt, 197-198). Estas coleções de imagens, 
reunindo representações de animais, planta e figuras humanas, eram, na sua maior parte, de 
autoria do pintor  Albert Eckhout.  
 
Outra repercussão importante da herança  trazida de Friburgo foram as coleções que 
inspiraram os   Kunstkammern, ou gabinetes de curiosidades, os antecessores dos museus. 
O Brasil, especialmente através das coleções organizadas por  de João Maurício de Nassau, 
trouxe um novo impulso para essas coleções. Tal fato ajudou na criação de uma imagem do  
Brasil como lugar exótico, crença que alcança os dias de hoje (ver Mason, 1998:86).   
 
 Em 1648, o rei de Copenhague, Frederick III, recebe de João Maurício de Nassau a famosa 
coleção de 26 pinturas produzidas por Albert Eckhout. Essas pinturas, os  mais antigos 
retratos etnográficos do Brasil, ou até mesmo da América, ainda hoje podem ser vistos no 
Museu Nacional de Etnografia de Copenhague. 
 
O Jardim Botânico de Leiden, estabelecido em 1543, registra em seu catálogo um número 
grande de animais exóticos, incluindo espécies coletadas por Piso. A influência de 
Marcgraf e Piso  também é sentida no processo de criação dos primeiros gabinetes de 
curiosidades na Grã-Bretanha. Em 1656, quando John Tradescant, jardineiro do rei, 
organiza a catálogo da coleção conhecida como "A Arca", Marcgraf e Piso foram 
largamente citados.   
 
João Maurício de Nassau também forneceu material à  Universidade de Leiden e a outros 
colecionadores particulares tal como Frederik Ruijsch. A conseqüência negativa foi que as 
coleções  foram progressivamente desmanteladas .Até mesmo a origem do conceito de 
jardim botânico é estreitamente ligada à descoberta do Novo Mundo . A América forneceu 
à Europa uma coleção tão surpreendente de plantas, que  trouxe novas razões à organização 
de tais coleções. É impossível ignorar o papel de João Maurício de Nassau neste processo. 
(Impey & MacGregor,1985 ) 
 



 14 

 
7- Vanitas 
 
A consciência da passagem de tempo foi  provavelmente um dos razões que moveram 
Nassau não unicamente a fazer suas coleções, mas também  retratá-las na forma escrita e 
pintada. A quantidade enorme de material que trouxe do Brasil para  Mauritshuis na volta à 
Holanda foi descrita depois da sua morte  por Jacob de Hennin. Tristemente, em 1665, a 
casa de Nassau sofreu um incêndio que destruiu seus tesouros de arte, incluindo muito do  
material vindo do Brasil. Em 1707, outro fogo consumiu  parte do acervo de  Mauritshuis. 
 
No Brasil, o trabalho de  Nassau não desfrutou de um futuro melhor. Em documento 
conhecido como "o testemunho político de João Maurício de Nassau ", endereçado ao 
Conselho responsável pela administração do Brasil depois sua partida, ele escreveu: 
 
“Entre outras cousas recomendarei a Vossas Nobrezas o jardim de Vrijburg e os viveiros 
situados nas proximidades, não por causa do meu particular interesse, mas porque em 
tempo de penúria se pode tirar daí uma notável quantidade de provisões, ao passo que em 
outras ocasiões foi necessário procurá-la alhures com grande perigo e perda de gente.” 
(Gonsalves de Melo, 1985:399) 
 
 
 Logo depois que João Maurício de Nassau deixou o Brasil, os próprios holandeses 
começaram a demolição de parte do Palácio. Também removeram algumas árvores do 
jardim, alegando segurança e razões militares. Depois, quando  partiram em 1654, o Palácio 
foi utilizado pelos governadores de Pernambuco até 1663. Apesar de alguns movimentos a 
favor da manutenção do palácio e do jardim, a edificação foi demolida em 1840, abrindo 
espaço para a construção do Teatro Santa Isabel, do Liceu de Artes e Ofícios e do Palácio 
da Justiça. O layout original do jardim foi destruído.  
 
A memória do trabalho de João Maurício de Nassau entretanto, não foi  completamente 
removida, já que desde aquele tempo a área do jardim tem continuado a servir como um 
espaço verde público, hoje conhecido como o Praça da República. Os coqueiros ainda 
foram observados até, pelo menos, 1724, segundo descrição de Charles Johnson, que andou 
pelo Recife em um navio negreiro (Sousa-Leão, 1946:156). Hoje cobrem grandes áreas do 
território nordestino, como importante recurso econômico e são fundamentais para a 
manutenção dos hábitos alimentares do nordestino. 
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Figura 8 – Vista atual da área do jardim – foto da autora, em 2002. 

 

 
Figura 9 – Planta atual da antiga área do palácio e do jardim de Friburgo 

 
 
Outro aspecto importante de herança do João Maurício de Nassau, ligada ao jardim, são os 
livros de história natural, que ainda guardam grande importância hoje, por motivos 
insuspeitáveis   no seu tempo: 
 
"No que tange à História Natural brasileira, o valor do acervo elaborado durante o 
chamado “período mauriciano” ultrapassa todas as expectativas, inclusive por constituir a 
única referência abrangente sobre a fauna e flora nordestinas levada a cabo enquanto os 
ecossistemas locais apresentavam-se relativamente intactos. (...)  
Desde este ponto de vista, os resultados zoológicos e botânicos obtidos durante a ocupação 
holandesa do Brasil devem ser encarados como  insuperáveis testemunhos  de um mundo 
perdido, que sobreviveu  apenas em remanescentes florestais muito dispersos e nos 
lampejos de uma vacilante memória que insiste em se apagar. De certa forma , este velhos 
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documentos surgem como um sombrio oráculo, cuja minuciosa e enigmática resposta 
lembra serem inúteis as tentativas de redescobrirmos um universo natural  tão variado 
dispondo apenas de frases isoladas , recordações incompletas e um mero elenco de 
imagens. Como cada perda traz consigo o seu próprio silêncio, resta-nos lamentar que as 
lembranças do passado limitem-se apenas a sugerir o que foi na verdade este soberbo e 
atroz labirinto, pois a intrincada teia da vida é frágil, irrepetível, e todas as espécies, seja 
qual for a sua estirpe, não tem uma segunda chance sobre a Terra.”(Teixeira in Introdução 
à Miscellanea Cleyri, 1995:113) 
 
8 – Qua Patet Orbis 
 
 O mote de João Maurício de Nassau é apropriado, em vários aspectos, para ilustrar o 
empreendimento que realizou: na conquista de nova e distantes terras, na ambição de 
ampliar  o território sob domínio holandês, e nas ações de criar um jardim e seu 
kunstkammern. Todas estas atividades forneceram caminhos de expansão do mundo. Seu 
mote está até mesmo presente na concepção do seu jardim, colocado como um mirante 
frente ao mar e frente à floresta, mostrando uma consideração especial à construção de 
pontos de mirar levando ao longe o olhar  observador. Não nos esqueçamos que, segundo  
Barlaeus, as duas torres do Palácio de Friburgo forneciam um cone de visibilidade até uma 
distância de 6 ou 7 milhas . Uma das torres funcionava como um farol, e na outra foi 
instalado um telescópio através do qual foi possível observar o eclipse de 13 novembro 
1640 . Assim, as torres permitiam a exploração do céu e ao mesmo tempo, o  controle do 
oceano. Delas também se mirava o jardim. 
 
Não unicamente os registros escritos mas também as imagens holandesas confirmam a 
obsessão de João Maurício de Nassau em construir pessoalmente  um paraíso terrestre. Esta 
talvez fosse a mais longa distância que seu mote poderia almejar alcançar. O frontispício do 
livro Historia naturalis Brasiliae., produzido por Nassau, mostra uma versão brasileira de Adão 
e Evaada, serenos e quase sorridentes. Eles estão no primeiro plano de uma perspectiva 
composta por árvores, algumas delas palmeiras. O tamanduá, tartarugas, peixes e 
caranguejos aparecem na parte baixa do desenho, enquanto na parte superior, cobras 
cercam as árvores onde se dependuram macacos e uma preguiça. Eva não carrega uma 
maçã mas a fruta do cajueiro (Anacardium occidentalis) e um talho de cana de açúcar. 
AdaEntre Adão e Eva aparecem as estreladas folhas da mandioca e um  abacaxi enquanto o 
Deus do Oceano tomba suas águas piscosas . A cena é completada por representações de 
várias espécies de diferentes pássaros. Ao longe, um grupo de nativos se divertem 
dançando. Esta imagem  bem poderia ter  como  título a  conhecida expressão de João 
Maurício de Nassau: Ce beau Pay de Brasil, lequel n’a pas son pareil sous le ciel’.(citado por 
Joppien, in Boogart, 1979: 326) 
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Figura 10 – Frontispício do livro Historia naturalis Brasiliae, editado em Leiden em 1648 
 
 
Trezentos anos depois de João Maurício de Nassau ter construído seu Vrijburg, o Brasil 
experimentou um desenvolvimento importante na era moderna. Nas primeiras décadas do 
século XX, dentre inúmeras realizações literárias, urbanísticas arquitetônicas e musicais, 
destacou-se a arte de  cultivar jardins que retomou a apreciação do nativo. Durante os anos 
de 1950 a denominada “geração  modernista”, incluindo Burle Marx, reviveu o discurso a 
favor de plantas tropicais. Duas delas, que tinham sido antecipadamente realçadas por 
Nassau – palmeira e bananeiras – se tornaram os grandes emblemas do jardim moderno 
brasileiro. Para espaços urbanos, a palmeira imperial (Roystonea Oleracea) será usada nas 
longas avenidas e nos  principais jardins da nova capital do país, Brasilia. Nas áreas verdes 
das residências modernas, diversas espécies de bananeiras decorativas (Musaceas)  
tornaram-se extremamente populares. No mesmo contexto dos anos modernistas, Gustavo 
Capanema, à frente do Ministério da Educação, editou o livro de Barleus em 1940. 
 
Vrijburg, como o nome indica, significa  um lugar de liberdade. Parece não ser  demais 
afirmar que, de alguma forma, o  sonho de  João Maurício de Nassau ultrapassou a 
brevidade da sua estada no Brasil. Seus objetivos  humanistas e utópicos, exemplificados 
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no episódio lendário do seu jardim e na sua busca do paraíso, renovam-se em outros 
capítulos  da história cultural do Brasil. 
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Anexo 
 

 LATIM  ( EXCETO A LETRA  “O” QUE ESTÁ EM HOLANDÊS 
ARCAICC) 

TRADUÇÃO 

A FL. BIBARIBE RIO BEBERIBE  
B FRIBURGUM AULA COMITIS ESPAÇO PARA O  SÉQUITO DE FRIBURGO 
C STABULUM 24 EX ORDINE EQUORUM ESTÁBULO PARA 24 CAVALOS 
D NORTI CC PLANTARIA POÇO PARA AS PLANTAÇÕES 
E VIRIDARIA ET HERBACEORUM HORTI JARDIM COM ARBUSTOS E ERVAS 
F SEPIMENTA E CITRŸS ET LIMONIBUS  SEBES COM LIMOEIROS E CÍTRICOS 
G PORTICUS VITIFERA PERGOLA COM VIDEIRAS 
H PORTICUS E GRANATIS PERGOLA OF POMEGRANATES 
I HORTUS MALORUM AURANTIORUM LIMONUM ET  

CITREORUM 
CÍTRICOS E LARANJEIRAS CONTRA DOENÇAS 

K HORTUS FICUS ALJASQUE ARBORES HABENS FICUS E OUTRAS ÁRVORES 
L DOMUS HORTULANI CASA DO JARDINEIRO 
M AMBULACRA E COCŸS ARBORIBUS AVENIDAS DE COQUEIROS 
N OPUS CORONARIUM FRUTICIBUS CONSITUM ESPAÇO CIRCULAR PROVIDO POR ARBUSTOS 
O SPHZRISTERIUM CAMPO PARA BOLICHE 
P HORTUS ARBORUM QUAS BACHOVENS VOCANT JARDINS COM ÁRVORES DENOMINADAS BANANAS  
Q GALLINARIUM GALINHEIRO 
R VIVARIA AÇUDE PARA PEIXES 
S MONS CONICULORUM MONTE PARA COELHOS 
T SADES OLORINA ILHA DOS CISNES 
V SUGGESTUS LAPIDEUS MURALHA DE PEDRA 
W VETUS COLLUMBARIUM POMBAL PARA POMBOS VELHOS 
X PUTEUS IN USUN STABULI QUINTAL USADO COMO ESTÁBULO 
Y CAMPUS SICANDIS LISTEIS ESPACÓ PARA ALIMENTAÇÃO (COCHOS) 
Z HORTUS OLERUM PLANTAÇÃO DE OLIVEIRAS 
+ AUDITUS SIVE INGRESSUS FRIBURGIANE AULE ACESSO À PRAÇA DE FRIBURGO  
♀ HOSPITIUM NIGRITARUM ACOMODAÇÕES DOS ESCRAVOS 
1 CASTRUM ERNESTI FORTE ERNESTO 
2 MONASTERIUM MOSTEIRO 
3 TERRE QUAS MARE INTUMESCENS INUNDAT TERRAS COBERTAS NA MARÉ ALTA 
4 FL. CAPIBARIBI RIO CAPIBARIBE 
5 PISCATORIE LOCUS ÁREAS DE PESCA 
6 ALLUVIES TERRAE REFLUO MARJ E SECCA TERRAS DEIXADAS SECAS NA MARÉ BAIXA 
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