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• Um indicador social é uma medida em geral 
quantitativa dotada de significado social 
substantivo, usado para substituir, quantificar 
ou operacionalizar um conceito social 
abstrato, de interesse teórico (para pesquisa 
acadêmica) ou programático (para formulação 
de políticas).  



• É um recurso metodológico, empiricamente 
referido, que informa algo sobre um aspecto 
da realidade social ou sobre mudanças que 
estão se processando na mesma. 

 



• Os indicadores sociais se prestam a subsidiar 
as atividades de planejamento público e 
formulação de políticas sociais nas diferentes 
esferas de governo, possibilitam o 
monitoramento das condições de vida e bem-
estar da população por parte do poder público 
e sociedade civil e permitem aprofundamento 
da investigação acadêmica sobre a mudança 
social e sobre os determinantes dos diferentes 
fenômenos sociais.  



• Para a pesquisa acadêmica, o indicador social 
é, pois, o elo de ligação entre os modelos 
explicativos da Teoria Social e a evidência 
empírica dos fenômenos sociais observados. 
Em uma perspectiva programática, o indicador 
social é um instrumento operacional para 
monitoramento da realidade social, para fins 
de formulação e reformulação de políticas 
públicas (Carley 1985, Miles 1985). 



• Essa assertiva (Indicador social apenas 
indica...) parece tão óbvia que alguém poderia 
argumentar sua pertinência neste texto. Ainda 
que haja indicadores cuja identificação com o 
conceito é quase tautológica, como no caso 
dos indicadores de mortalidade (mortalidade 
infantil, mortalidade materna etc) e outros 
indicadores demográficos (Haupt & Kane 
2000), esse não é caso geral nas Ciências 
Sociais Aplicadas. 

 



• E no entanto parece estar se consolidando em 
uma prática corrente a substituição do 
conceito indicado pela medida supostamente 
criada para “operacionalizá-lo”, sobretudo no 
caso de conceitos abstratos complexos como 
Desenvolvimento Humano, Condições de Vida, 
Qualidade de Vida ou Responsabilidade Social.  



• Embora definidos muitas vezes de forma bastante 
abrangente, os conceitos são operacionalmente 
banalizados como se os indicadores e índices criados 
fossem a expressão exata, mais válida ou ideal dos 
conceitos indicados.  

• Assim, por exemplo, a avaliação da melhoria das 
condições de vida ou desenvolvimento humano em 
países, regiões e municípios reduz-se a uma apreciação 
da variação do indicador construído. Não havendo 
modificação no indicador não haveria eventuais 
avanços ou retrocessos das condições de vida ou 
desenvolvimento humano, ainda que, fossem 
realizados (ou deixados de fazer) esforços de políticas 
para mudança social em uma dimensão não 
contemplada pela medida. 
 


