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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
é um índice econômico proposto pelos economistas, Amartya Sen e Mahbub ul Haq (ONU-PNUD,
2021, não paginado). Este indicador possui o objetivo de apresentar uma visão, diferente ótica
tradicional econômica que aufere apenas o Produto Interno Bruto ou a renda (ONU-PNUD, 2021,
não paginado). O IDH portanto contempla, além da renda “as dimensões longevidade e educação,
combinadas mediante um procedimento aritmético simples” (GUIMARÃES & DE MARTINO
JANNUZZI, 2005, p. 75), logo, o IDH forma um complexo índice, onde é possível verificar o
desenvolvimento humano de forma integrada e mais apurada, quando comparado com as óticas
econômicas tradicionais. Já a sustentabilidade, é formulada com base em três dimensões, “ou seja, o
seu tripé: ambiental, econômico e social” (TEIXEIRA, 2013, p.22). Klaus Bosselman (2015, p. 25)
cita que o “próprio tema “meio ambiente” refere-se a todo o espectro de atividades humanas,
incluindo impactos ecológicos diretos, empreendimentos econômicos, interações sociais e políticas
públicas”. Ainda, Bosselman (2015, p. 28) observa que o ambiente natural deve ser observado tanto
como base, quanto limitador para o desenvolvimento humano. No mesmo sentido, Milaré (2009,
p.64) entende que o conceito de desenvolvimento deve contemplar a proteção ao meio ambiente,
formando então o conceito de desenvolvimento sustentável, o que por conseguinte trará um
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incremento nos níveis de qualidade de vida. Assim, é possível observar a inter-relação direta entre o
tripé Renda-Educação-Longevidade de que trata o IDH e o tripé Ambiental-Econômico-Social, que
formam os princípios de sustentabilidade. Em face do cenário apresentado, estabeleceu-se o seguinte
problema de pesquisa: Em que medida o Índice de Desenvolvimento Humano serve como ferramenta
analítica do tripé dimensional da sustentabilidade (social, ambiental e econômico)? MATERIAL E
MÉTODOS: Adotou-se uma metodologia analítico-conceitual, partindo da análise da inter-relação
entre o Índice de Desenvolvimento Humano e os princípios de sustentabilidade, objetivando a
resposta ao problema de pesquisa. Já a técnica de pesquisa elencada para a presente pesquisa, foi a
do tipo exploratório e bibliográfico. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Conforme verificou-se, o
IDH consiste em um índice, dividido em três dimensões, que em conjunto, são capazes de medir o
desenvolvimento humano de forma mais apurada. A dimensão renda, é capaz de medir a produção
econômica e a renda média do cidadão em determinado espaço de tempo; dimensão educação está
voltada para determinar os níveis de conhecimento e escolaridade; por fim a longevidade se preocupa,
não apenas em quanto tempo o cidadão é capaz de viver, mas também com questões de qualidade de
vida (ONU-PNUD, 2020, p.259). A inter-relação entre IDH e sustentabilidade é contemplada de
forma direta em ao menos duas dimensões: os pilares social e ambiental da sustentabilidade estão
inseridas na qualidade de vida o que a longo prazo reflete em um incremento de longevidade Milaré
(2009, p.64). Já o pilar econômico dialoga frontalmente com a renda, a que se refere o IDH. Ainda,
os aspectos educacionais, do IDH podem ser refletidas na sustentabilidade através da educação
ambiental (ONU-PNUD, 2020, p.135). CONCLUSÃO: O presente resumo questiona, em que
medida o Índice de Desenvolvimento Humano serve como ferramenta analítica do tripé dimensional
da sustentabilidade (social, ambiental e econômico)? Verificada uma relação diretamente
proporcional entre o tripé da sustentabilidade e o IDH, no que se refere principalmente a renda
(dimensão econômica da sustentabilidade) e a longevidade (dimensões social e ambiental da
sustentabilidade). Ainda, é possível observar uma relação positiva entre altos níveis de educação e a
garantia da sustentabilidade, é possível afirmar, que o IDH pode ser utilizado de forma ampla, como
uma ferramenta analítica de aplicação e efetivação dos princípios de sustentabilidade.
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