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Population statistics and territory building in Portuguese America, 1750-1808 

 

Since the second half of the 18
th
 century, a vast number of "statistical population maps" for the 

various capitanias (districts of Brazil), as well as other Portuguese overseas possessions, is 

available. However, this documentary corpus has not been studied in a systematic fashion by 

historians and demographers, either in terms of a normative perspective, or in demographic 

analysis. This paper aims to emphasize the importance of demographic statistics as an important 

mechanism in the territorial building of Brazil. Indeed, the production of population census and 

"vital statistics" (annual number of births and deaths) is part of a long process of persistence of 

both the central government and the local administrations to implement a "statistical culture". 

Initially, we will trace the panorama of the framework that guided the statistical production in 

Brazil ordered by the Portuguese crown, as well as the data collected in those demographic 

censuses. Special emphasis will be given to the royal decrees of 1776 and 1797, which 

standardized the statistical collecting process in Brazil and Portuguese overseas territories. In a 

second phase, a first approach to the chain of production of statistical information, especially the 

agents and institutions involved, will be attemped. From analysis of the data we hope to gain a 

greater knowledge about the quality of this information, both through the analysis of the 

circulation networks of census information, and through the difficulties faced in the process of 

data collection. 

 

 

A estatística da população e a construção do território na América Portuguesa, 1750-1808 
 

Desde a segunda metade do século XVIII está disponível um vasto conjunto de “mapas 

estatísticos da população” para as diversas capitanias do Brasil, assim como para as demais 

possessões ultramarinas portuguesas. No entanto este corpus documental ainda não foi estudado 

em termos sistemáticos por historiadores e demógrafos, quer em termos da perspectiva 

normativa, quer da análise demográfica. Através desta comunicação pretende-se enfatizar a 

importância da estatística demográfica como um importante mecanismo na construção territorial 

brasileira. Com efeito, a produção dos numeramentos da população e das “estatísticas vitais” 

(número anual de nascimentos e óbitos) integra-se num longo processo de persistência quer do 

poder central como das administrações locais para implementação de uma “cultura estatística”. 

Numa primeira fase será traçado o panorama o quadro normativo que norteou a produção 

estatística no Brasil ordenada pela coroa portuguesa e a informação recolhida nos seus censos 

demográficos. Neste particular será conferida particular atenção às ordens régias de 1776 e 1797 

pelas quais se estandartiza o processo de recolha estatística no Brasil e ultramar português. 

Numa segunda fase tenta-se uma primeira aproximação à cadeia de produção da informação 

estatística, com destaque para os agentes e instituições nela envolvidos. Da sua análise 

aguardamos um maior conhecimento acerca da qualidade desta informação, quer pela análise 

dos circuitos de circulação da informação censitária, quer pelas dificuldades na sua recolha. 

 


