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Resumo
Este artigo pretende relacionar a teoria desenvolvida na obra do Pe. João Daniel
Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas escrita no século XVIII com o
pensamento político econômico implantado em Portugal entre 1750 e 1777, diretamente
contextualizados no momento da fisiocracia, que segundo Schumpeter teve ênfase entre
1760 e 1770 para declinar-se em 17802. Este jesuíta desterrado fomentou um projeto
que visava aproveitar as riquezas amazônicas com o intuito de desenvolver o comércio e
a economia da região norte da colônia portuguesa, especificamente o Estado do Grão
Pará e Maranhão3, partindo da premissa de que a atividade agrícola seria a única forma
produtiva capaz de levar ao desenvolvimento econômico. Da mesma forma, Pombal
desenvolveu o projeto para o desenvolvimento do Vale Amazônico, com base na por ele
criada Companhia de Comércio do Estado do Grão Para e Maranhão.
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Abstract
This article aims to relate the theory developed in the work of Pe. João Daniel
Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas written in the eighteenth century with
the economic political thought implanted in Portugal between 1750 and 1777, directly
contextualized when physiocracy, which according to Schumpeter had emphasis
between 1760 and 1770 to decline in 1780. This Jesuit exiled fostered a project that
aimed to take advantage of the Amazonian wealth in order to develop trade and the
economy of the northern Portuguese colony, specifically the state of Grão Pará and
Maranhão, on the premise that agriculture that the only productive way able to lead the
region to economic development. In the same way, Pombal developed a project for the
development of the Amazon Valley , based on by he created Companhia de Comércio
do Estado do Grão Pará e Maranhão.
Key-words: policy; economy; physiocracy; wealth; Amazônia.
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I.

Dois projetos, um sentido.

Padre João Daniel viveu cerca de dezesseis anos na região do Vale Amazônico,
após ser expulso do Brasil por ordens pombalinas em 28 de novembro de 1757, foi
preso em Portugal onde permaneceu até sua morte. Durante o cárcere escreveu sua obra,
o título se refere a como o padre considerava o Vale Amazônico, Pe. João Daniel foi
etnólogo e geógrafo, nasceu na cidade de Travaços em 24 de julho de 1722 e ingressou
na Companhia de Jesus em Lisboa no ano de 1739, mesmo ano em que foi mandado
para a Amazônia. Completou seus estudos no colégio São Luís, estudou física e também
humanidades, foi enviado ao Brasil como missionário em Cumaru (Pernambuco). Em
novembro de 1757 foi expulso do Brasil e preso, levado a Portugal, durante o cárcere
escreveu sua obra e a exemplo de outros padres presos, provavelmente teve acesso às
publicações filosóficas de sua época, fato que possibilitou sua produção intelectual. O
período foi áureo entre 1757 e 1776, exatamente o momento histórico que Schumpeter
define como a grande exposição do pensamento fisiocrata4 passou cinco anos no Forte
de Almeida e quatorze no forte de São Julião. Com o tempo, possivelmente o rigor das
prisões diminuiu e houve meios de inserir caneta e papel na prisão e acesso as

4

SCHUMPETER, 1964, op. cit., p. 228.

.

produções filosóficas de seu tempo, justifica-se esta afirmação devido, ao que se sabe
João Daniel ter sido desterrado apenas com as roupas do corpo5.
Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal governou Portugal
como testa de ferro de D. José I por 27 anos, é considerado um déspota esclarecido, que
apesar da monarquia tradicional da qual fazia parte, defendia ideias iluministas no
campo da economia e educação. Pombal não era nobre de nascimento, descendia de
pequenos fidalgos, herdou terras de um tio e as fez prosperar, tornou-se nobre devido a
suas uniões matrimoniais, particularmente no seu segundo casamento o qual o
aproximou de D. João V, e rendeu-lhe a possibilidade de representar o rei português na
corte de St. James6, onde observou o grande interesse dos ingleses no Brasil. Seus
títulos de Conde e posteriormente Marques foram dados pelo reconhecimento de seus
serviços durante o período em que foi 1° ministro de D. José I.
Na década de 50 no século XVIII, a Ordem Jesuítica havia perdido o prestígio e
a influência de outros tempos, eram acusados de administrar grandes redes de comércio
no norte da colônia, onde se encontrava o padre João Daniel. Provavelmente, após ter
conhecimento sobre a maneira com que os inacianos mantinham suas missões a coroa
pretendia tornar a região um local rentável para a Metrópole, o que reforça essa hipótese
foi o fato das fazendas das missões não terem sido destruídas tampouco desativadas,
mas apenas a administração passou a ser lusitana.
Após denegrir a imagem dos jesuítas, acusa-los inclusive de conspirar para a
morte de D. José I, Pombal finalmente consegue expulsar os inacianos e tomar suas
posses. Para que a região pudesse trazer lucros para a coroa foi fomentado um projeto
português para o desenvolvimento do Norte do Brasil que visava facilitar o acesso à
mão de obra indígena na região, organizar a produção e comercialização de especiarias,
assim devolvendo o poder econômico do norte da colônia a Portugal, porque a coroa,
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segundo a visão de Pombal estaria a mercê dos jesuítas que eram acusados de dominar a
mão de obra indígena, a produção e comércio de especiarias.

II.

João Daniel, Pombal e o pensamento econômico de sua época.

As descrições sobre o cenário colonial no Brasil desde o final do século XVII
assumiram perspectivas diferentes das apresentadas nos dois séculos anteriores desde a
chegada dos europeus a América, discussões relativas às possibilidades de ocupação dos
territórios e melhor aproveitamento e utilização das riquezas naturais que visavam o
desenvolvimento econômico estavam em pauta, é possível perceber a ruptura de uma
visão anterior que priorizava a descrição de um universo mágico e exuberante de uma
natureza magnífica. Na segunda metade do século XVII e início do XVIII a ciência não
buscava apenas a descrição e a catalogação, era necessário determinar utilidades,
encontrar explicações científicas e meios teórico práticos para o desenvolvimento das
ideias que incomodavam e traziam novas questões a tona, a simples transformação se
transforma em análise7. É possível considerar então três alicerces básicos dessa nova
visão da ciência: sociedade, natureza e economia.
Nossa época gosta de denominar-se época da filosofia. De fato ao
examinarmos sem preconceito algum a situação atual dos nossos
conhecimentos, não poderemos negar que a filosofia realizou entre nós
grandes progressos [...] Tudo tem sido discutido, analisado, removido, desde
os princípios das ciências até os fundamentos da religião revelada [...] fruto
desta efervescência geral dos espíritos uma nova luz se derrama sobre muitos
objetos e novas obscuridades os encobrem (Rosseau, 1960, p. 7).

No campo sócio político, as discussões giravam em torno da perspectiva do
totalitarismo democrático8, questionando o poder das monarquias absolutistas, qual
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seria a função da Igreja na sociedade e os ideais iluministas que em linhas gerais
defendiam que toda a intervenção do poder deveria justificar a vontade de uma nação,
valeria então a vontade geral9.
Na economia, o pensamento de João Daniel acompanhava os críticos do modelo
mercantilista que era baseado na acumulação de metais preciosos, monopólio,
monocultura e latifúndio.
[...] os mercantilistas puros, pareciam admitir como desejável uma
acumulação indefinida de metais preciosos, a ser obtida por saldos
comerciais, numa identificação simplória de metais preciosos com riqueza
nacional (Campos, 1966, p. 3).

A obra Tesouro descoberto no Máximo Rio Amazonas, apresenta em sua quinta
parte uma crítica importante ao modelo mercantilista que, no Brasil colonial seguia uma
definição simples de ocupação, extração e acumulação.
[...] porque nos frutos da terra e bens estáveis consiste a mais estimável
riqueza dos homens, e não nos ouros, pratas, e preciosas gemas, que de
repente se podem perder e desaparecer em um momento (Daniel, 2004, p.
131)10.

João Daniel sistematizou em sua obra todos os conhecimentos que tinha sobre a
região, geográficos, etnográficos, históricos e botânicos. Ao mesmo tempo fez
observações sobre a natureza detalhadas e também discute pensamentos iluministas da
época sobre a concepção social e natural do Novo Mundo. A intenção de sua obra é
clara, defender a terra que foi forçado a abandonar e valorizar o que ele vislumbrava
como riqueza, a natureza do Vale Amazônico, seguindo uma linha de pensamento
influenciada pela fisiocracia, determinava que a produção agrícola era o elemento
fundamental para o desenvolvimento regional, enfatizando a produtividade econômica
como fator essencial, que possibilitaria um desenvolvimento incomparável com
qualquer outra região do globo.
9
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(...) ainda que a principal riqueza não consiste em ter muitos minerais, mas
sim ser fértil o seu terreno, assim como a riqueza dos moradores não consiste
em tratar, e manear ouros, e outros metaes, mas sim em ter abundância de
viveres para o sustento de suas casas [...] aonde a fertilidade de suas terras
são a invejada riqueza de seus habitantes (Idem, p 101).

Dentro das linhas de pensamento fisiocratas, a natureza pode ser considerada um
dos principais alicerces para o desenvolvimento econômico, dominá-la era necessário
para a civilidade, e nesse sentido, a América era indomável para os pensadores do
século XVIII, improdutiva e inútil para a exploração econômica, são essas teorias que
João Daniel combate, valorizando a produção e diversificação agrícola como ponto
fundamental para produção de riqueza, a Amazônia nesse sentido seria segundo o padre,
o local mais fértil já conhecido até então.
[...]Daqui nasce a terra muito úmida e fria, cuja a umidade com os calores do
sol causam uma tal temperie, que o fazem ser o mais fértil terreno de toda a
América; e talvez de todo mundo (Idem, p. 54).

Na Europa, os filósofos que discutiam sobre a natureza americana, a
determinavam improdutiva devido à extensão e densidade das matas, seus habitantes
incapazes de transformar a natureza a seu favor. Sobre a inferioridade dos trópicos
Hume considerou os homens que viviam abaixo dos trópicos inferiores, há alguma
razão para pensar que todas as nações que vivem além dos círculos polares ou entre os
trópicos, são inferiores ao resto das espécies11.
Com a intensão de valorizar a riqueza da Amazônia, João Daniel baseava-se no
pensamento fisiocrata de sua época para justificar a necessidade de exploração da terra,
o qual considerava um dos mais produtivos do mundo, bastava apenas organizar a mão
de obra e estabelecer métodos de cultivo mais efetivos que de fato, extraíssem bens de
valor do solo para que gerassem lucro a seus produtores. Essa forma de exploração
econômica proposta por João Daniel já era prática nas fazendas jesuíticas, os quais
desenvolviam grandes redes de comércio, inclusive exportando seus mais diversificados
cultivos. Foi justamente pela observação do então primeiro ministro de D. José I, o
11
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Marquês de Pombal, considerado um importante representante do despotismo
esclarecido que as concepções sobre a Amazônia começaram a mudar a partir da metade
do século XVIII, quando o interesse da coroa portuguesa pela capacidade econômica da
região Amazônica cresceu.
As mudanças em Portugal eram necessárias, a América parecia se apresentar
como solução, no ponto de vista econômico, poderia ser um novo polo, já que em
meados do século XVIII a Metrópole assistia a queda da extração do ouro em Minas
Gerais, além disso, as atividades lucrativas dos jesuítas davam força a tal hipótese,
Pombal também observou um interesse dos ingleses nas terras brasileiras eliminando a
função dependente e intermediária de Portugal.
Culturalmente era o momento de Portugal respirar os ares da razão e acabar com
a imagem retrógrada de seu absolutismo monárquico baseado em um mercantilismo
marcado pelo metalismo.
O governo de Pombal nunca foi considerado com unanimidade fiel representante
do iluminismo, porém não há como negar que sua administração seguiu as metas de um
absolutismo lógico12 que apesar da forma autoritária de governo típica do absolutismo,
suas bases eram claramente ligadas aos novos tempos. Neste momento Portugal
começava a adaptar-se a nova economia de mercado em voga na Europa, os objetivos
de seu governo obedeciam a três metas essenciais; a monopolização do comércio,
equilíbrio da balança comercial controle das exportações de ouro e especiarias além do
avanço das pesquisas relativas às ciências humanas e naturais13. O projeto pombalino
para a economia portuguesa representava uma tentativa de organizar o modelo
mercantilista português, diversificar o processo, essencialmente buscando a extração e
exportação para mais de um produto.
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III.

Povoamento, estabilidade e riqueza para o Amazonas.

Certamente, como já mencionado a política pombalina de supressão das práticas
da Ordem Inaciana, as acusações de dominarem o comércio, a produção de derivados
agrícolas e a mão de obra nativa, essencial para o desenvolvimento do Norte do Brasil,
provocou reações. Apesar da afirmação de que os lucros das fazendas eram para a
manutenção da missão, de fato, as missões produziam as mais variadas culturas, como
apontava o próprio João Daniel o cultivo do arroz, milho, cacau entre outros. O Êxito
das missões chamou a atenção do governo português, que visualizou uma oportunidade
de crescimento econômico nas práticas agropecuárias realizadas pelos missionários nas
fazendas da Ordem14. Estava claro que na região do extremo norte da colônia existia um
tesouro, os jesuítas o utilizavam e o exploravam, segundo eles para a manutenção dos
deveres divinos. A influência inaciana era considerável, estavam em todos os postos da
Amazônia brasileira e para manter sua empresa grandes estruturas foram necessárias.
O plano português para o desenvolvimento do amazonas deveria promover e
regulamentar a mão de obra indígena, retomar o controle político que estava nas mãos
dos religiosos, reconhecer e aproveitar os benefícios naturais para o desenvolvimento de
uma companhia de comércio sólida.
Com intuito de reorganizar a economia portuguesa, Pombal promoveu uma série
de reformas políticas no Brasil, era preciso um melhor aproveitamento das riquezas das
colônias, o modelo mercantilista tradicional que favorecia o contrabando devido à
precária vigilância fiscal e militar necessitava com urgência de uma profunda revisão.
A política econômica e social, Pombal aventurou-se em um plano ambicioso
para reestabelecer o controle nacional sobre todas as riquezas que fluíam
para Lisboa, vindas dos domínios ultramarinos de Portugal (Maxwell, 1996,
p . 95).
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Na região norte da colônia, a Amazônia, dois processos foram fundamentais, a
eliminação da competitividade dos inacianos e a reorganização da exploração
econômica a partir da criação da Companhia de Comércio do Grão Para e Maranhão que
se tornou uma das maiores empresas mercantis existentes na segunda metade do século
XVIII, seus dividendos extrapolaram as expectativas da coroa, estimulando o cultivo de
produtos tropicais altamente comerciáveis, as especiarias do amazonas, dentre elas o
cacau, a Companhia encaminhou em sólidas linhas o processo de desenvolvimento
econômico nas terras do alto norte da colônia15. João Daniel e Pombal apresentam
modelos de exploração baseados nos conceitos econômicos da época, a diferença que,
em tese, o que promove a crítica de João Daniel esta exatamente na questão da expulsão
da Ordem Jesuíta, obviamente para o padre sem os inacianos o projeto pombalino, que
já era uma prática dos religiosos, não teria êxito, Pombal enxergava os clérigos como
um empecilho ao crescimento e melhor exploração da colônia, tanto que tirou das mãos
dos jesuítas o domínio da educação superior portuguesa. No entanto, os inacianos, ao
contrário do que a corte atribuía, estavam conectados com o pensamento econômico de
seu tempo, obras de fisiocratas e pensadores iluministas eram presentes nas bibliotecas
da Ordem16.
É fato que tanto para a coroa portuguesa, quanto para João Daniel a população
que vivia no norte dos domínios portugueses na América do Sul era pobre, óbvio que
esse conceito de pobreza deve ser compreendido a partir de uma ideia ocidental baseada
no sistema econômico capitalista do século XVIII, não no universo cultural indígena
que considera outros fatores sociais para definir um indivíduo bem ou mal sucedido.
As práticas agrícolas, principalmente em relação ao cultivo da maniva17 eram o
principal problema que emperrava o desenvolvimento da região, esse ponto
unanimidade para jesuítas e Pombal.

15

Dias. Op. Cit.p 475
MAXWELL, 1996, op. cit.
17
Mandioca
16

.

Do que temos visto se infere qual seja a causa de que no estado do
Amazonas, onde as terras são imensas, e aonde a fertilidade não tem
semelhante em todo o mundo, haja pobreza, e muita pobreza, e sejam poucos
os homens ricos e abastados. É sem dúvida a falta de economia na
agricultura das terras; é falta de providência nas verdadeiras sementeiras; é; e
tem sido o cultivo da maniva (Daniel, 2004, p 191).

O cultivo da mandioca é laborioso demais, torna a terra infértil após algumas
colheitas e exige muita mão de obra. Para Daniel, outras culturas eram mais eficientes e
propícias, como o arroz e o milho. O aproveitamento de frutas como o cacau, geraria
mais lucros, dado o valor desde produto no mercado externo, para ele a especiaria mais
cara e natural do Amazonas. Essa afirmação provém das observações feitas por ele nas
fazendas das missões que visitou.
Uma das maiores fazendas que tinham era a que todas la conhecem com o
nome de Jaguarari [..] tem dentro uma famosa olaria e muitos oficiais nela,
com ferreiros e bons mestres tem18 léguas de terra, cultivo de farinha de pau,
searas de milhos, e arroz, fazendas de cacauais, e cafezais, um famoso curral
de gado [...] perguntarão agora a quanto subiam os rendimentos de tão
avultada feitoria? Digam-nos os livros d contas nas províncias, onde se
acharam que nas contas anuais só diferem as receitas e as despesas em 400
réis, 400 poucos mais ou menos uns anos por outros.
[...]
Não é menos avultada a outra fazenda chamada Ibirajuba, posto que com
menos extensão de terras; mas além das oficinas mencionadas, tem de mais a
mais uma moenda, ou engenho de açúcar. E quais são os rendimentos? Os
mesmos que da fazenda supra, pois são quase iguais as receitas [...] (Daniel,
2004, p. 203-204).

Para o governador do Estado, Francisco Xavier de Mendonça Furtado19 a região
apresentava problemas administrativos a serem revolvidos, não apenas em relação às
práticas agrícolas e costumes dos nativos e colonos, era uma terra sem lei, onde o poder
público estava ausente, a organização política inexistente e toda a administração
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entregue aos inacianos que segunda a citação supra citada apresentavam números finais
interessantes.
Porque é uma necessidade indispensável assim para a economia desta cidade
como para os bens do conselho que todas se achão perdidos, e em nada há
mais do que uma pura confusão, ignorando essas gentes estes
estabelecimentos e o quanto eles importão, sendo essa ignorância uma das
partes que concorre para a confusão e a desordem, em que acha esse povo,
faltando lhes todos os meios de subsistência, e não havendo na câmara quem
lhes aplique remédio20.

Esta citação descreve a total falta de assistência da coroa aos cidadãos que
viviam na região, não haviam leis que fossem respeitadas, eram comuns estupros,
trafico de nativas e assassinatos. Portanto, para Daniel e para a coroa era necessário
organização política para consequentemente um melhor aproveitamento das riquezas do
Amazonas. O princípio para a organização de todo o Estado estava ligado a como
explorá-lo, a organização deste projeto levaria inclusive aos fins que a coroa planejava.
O melhor plantio e prática das culturas agrícolas apropriadas aumentariam o lucro,
povoaria o território resolvendo a questão da Uti Possidetis21 a organização da mão de
obra e o assentamento dos colonos. Para João Daniel a questão estava na terra, no
manejo do tesouro por ele descrito.
Do que se infere que a agricultura do Amazonas deve ser acomodada a seu
Estado; não vale no Amazonas a praxe da cultura das mais terras [...] Deve –
se logo buscar outro meio, outra praxe. Muito diverso ao cultivo das terras
descobertas, trabalhadas, e já cultivadas das mais regiões (Daniel, 2004, p.
167).

A diversificação da produção, tendo em vista a boa fertilidade do solo
amazônico citada, investir em produtos com um maior valor de mercado, como arroz,
milho que segundo o padre eram culturas que desenvolviam muito bem na região seriam
mais rentáveis. Além disso, as especiarias comuns do amazonas e com grande valor
comercial deveriam ser melhor aproveitadas, com atenção especial para o cacau, dada a
20
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sua grande oferta no Amazonas e demanda na Europa. As possibilidades únicas da
região deveriam ser também melhor aproveitadas, a grande variedade de peixes e
demais animais do amazonas eram uma riqueza importante a ser explorada pela coroa.
De fato, a Companhia de Comércio do Grão Pará e Maranhão aproveitou-se
efetivamente desse tesouro, apossando-se das grandes fazendas jesuítas, que
apresentavam uma estrutura sólida e bem organizada.
As práticas pouco adequadas dos religiosos que eram o mandar buscar
drogas aos sertões pelos índios, para depois mandarem vender; o mandarem
salgar carnes; e peixes para o mesmo fim; o mandarem salgar, e acumular
couros para também venderem22.
[...]
As suas fazendas cheias de índios escravos (bem ou mal possuídos) e as
aldeias e suas ordens, para se servirem também dos índios de S. Maje. Como
fazem, e tudo por limitadíssima despesa, absorverão em si não só as
preciosíssimas, drogas do sertão, mas nas plantações e lavouras da terra,
todo o dinheiro que circula neste Estado23.
[...]
Fato notório que desde que os navios dão fundo na cidade do Pará, [...] é
uma feira grossíssima dentro dos ditos armazéns, na qual os mesmos padres
vendem a maior parte dos itens que nela juntam [...] porque deles são o
azeites de jandiroba, a manteiga de tartaruga, [...] salgas de peixe, uma
grande parte das carnes, as farinhas, o feijão e o arroz, e finalmente quase
todos os comestíveis, e um grande número de arrobas de algodão, açúcar e
água ardente24

O projeto português para o desenvolvimento do Estado pareceu seguir as
determinações de João Daniel, o aproveitamento das fazendas das missões contribuíram
para a prosperidade da Companhia de Comércio do Estado do Grão Pará e Maranhão.
22
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Estimulando o cultivo de produtos tropicais comerciáveis, a Companhia encaminhou em
sólidas linhas o processo de desenvolvimento econômico das terras do alto norte da
colônia25.
O plano português se resumia em possibilitar aos colonos o cultivo da terra,
tornar fixa sua posse e diversificar o cultivo para além da maniva, somente assim seria
possível povoar o território, se não estivesse isolado em sua prisão, parecia que João
Daniel era quem determinava as ações da coroa, corroborando a possibilidade de que o
padre descreveu em boa parte o modelo de manutenção econômica das missões, o
mesmo afirmava que para melhor economia tanto dos moradores quanto da coroa era
necessária à estabilidade e permanência dos colonos nas suas respectivas terras26.
A Companhia de Comércio pôs em prática tal plano e a atividade
agropecuária fornecia produtos que abasteciam os navios portugueses que
seguiam para além mar. A participação dos colonos neste processo
contribuiu para a estabilidade financeira dos mesmos o giro mercantil criava,
assim, centros estáveis de colonização e de enriquecimento social (Dias,
1971, p. 476).

João Daniel afirmava que a agricultura amazônica só teria êxito quando os
moradores abandonassem ou enxergassem possibilidades agrícolas além da maniva,
como o cultivo do arroz, milho, cacau e as demais drogas do sertão, estas mercadorias
eram desejadas pelo mercado europeu por um alto preço. Foi exatamente o incentivo
destas culturas agrícolas que contribuiu para o desenvolvimento da Companhia de
Comércio do Grão Pará e Maranhão, a Companhia pombalina pode favorecer a fixação
do homem, contribuindo sobremaneira para a mudança da paisagem geográfica de
certas áreas tropicais27.
A ocupação humana da terra ignota processou-se com a atividade agropecuária
fornecedora dos produtos mercantilizáveis que formavam as carregações de torna
viagem dos navios da Companhia. Criando e animando o crescimento da economia, a
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empresa colonial contribuiu enormemente para o aparecimento de novos grupos
demográficos e sociais. O giro mercantil criava assim, centros estáveis de colonização e
de enriquecimento social28.
O êxito da coroa e de seu projeto para o desenvolvimento do extremo norte de
suas posses teve um impacto interessante, a miscigenação entre colonos e índios
argamassou a nova sociedade do alto norte da colônia29, com a sedentarização dos
agricultores colonos e a organização da mão de obra regional.
Em vários momentos os projetos se encontram, Daniel afirmava que a
fluviabilidade era um meio rápido e barato de traslado, essencial para o
desenvolvimento comercial, barcos maiores faziam o transporte de mercadorias pelo
amazonas.
O interesse das nações europeias, inclusive de Portugal durante a era pombalina,
teve início pela observação e consumo de gêneros agrícolas oriundos do Amazonas,
fosse por contrabando ou até mesmo pelas relações comerciais dos jesuítas. O território
passou a ser cobiçado, devido a este fato a urgência de Portugal em fortificar suas
fronteiras e o litoral brasileiro, pois uma natureza intocável e perniciosa não poderia
gerar lucros a outras nações.
Porém, o êxito da Companhia durou até 1777, com a morte do rei D, José I
morreu também o poder pombalino em Portugal, em novembro do mesmo ano o rei
caíra doente e sua recuperação era improvável, sem seu principal aliado e por ter
colecionado em seus anos como testa de ferro do rei muitos inimigos, Pombal sabia que
julgamentos o aguardavam. Com a morte do monarca, D. Mariana Vitória, chamou para
si as responsabilidades políticas da corte dando fim ao poder de Pombal demitindo-o, a
consorte de D. José I faleceu no ano de 1781. Quando D. Maria I assumiu, tirou
definitivamente todos os poderes do Marquês d Pombal, que foi julgado por abuso de
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poder e corrupção30. Pombal morreu e 1782, cinco anos depois de sua queda – um
ancião abandonado, muito enfermo, mas desafiador31. Um ano antes o padre teve o
mesmo destino aos 54 anos, João Daniel não presenciou o fato, não conseguiu sair da
prisão, faleceu no cárcere um ano antes da morte de Pombal em 1776. A Companhia de
Jesus não exercia mais grande influencia econômica na Amazônia, a Companhia de
Comércio do Estado do Grão Pará e Maranhão foi extinta, o tesouro esquecido.
A riqueza do Amazonas defendida e explorada por inacianos e pela Companhia
de Pombal tornou evidente a fragilidade econômica de Portugal32. A grande fonte de
riqueza que mantinha a Metrópole era a colônia brasileira, o que gerava lucro para a
coroa eram efetivamente os monopólios. O esforço de Pombal e João Daniel era
evidenciar este fato demonstrando a riqueza amazônica e a necessidade de domínio
dessas terras, pois sem seus dividendos Portugal perderia sua principal veia de lucro.
Não é absurdo concluir que para a Inglaterra, seria muito mais interessante negociar
diretamente com o Brasil e eliminar Portugal que era um simples intermediário
dependente apenas de proteção militar33. Maxwell afirma que o cerco Francês a Lisboa
em 1807 acabou com a estrutura monopolista lusitana, era de fato mais interessante
negociar diretamente com a colônia, e não por acaso a corte portuguesa foi escoltada
para o Brasil por esquadras britânicas, no ano seguinte o Brasil passou a ser considerado
Reino Unido de Portugal e Algarves, sendo a capital no Rio de Janeiro e os portos
brasileiros abertos às nações amigas, tendo a Inglaterra muitos benefícios alfandegários
para a entrada e saída de produtos. A tentativa de Pombal de transformar Portugal no
centro administrativo econômico de suas colônias a partir de monopólios e acordos
comerciais que garantissem a posse das riquezas coloniais essencialmente do Brasil foi
frustrada pela incompreensão das sucessoras de D. José I aos novos padrões e modelos
econômicos do século XVIII, pois tornavam a metrópole um simples intermediário sem
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poder político e militar para impor condição alguma que o protegesse. João Daniel,
assim como Pombal criticava esse modelo mercantilista e propôs também uma visão de
exploração das riquezas amazônicas mais condizente com sua época, baseada numa
aproximação lógica do pensamento fisiocrata. Ainda segundo Maxwell34, sem a riqueza
do Brasil, o século XIX tornou-se amargo aos portugueses.
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