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dei diritti incorporou ao livro um 

Iireitos humanos, hoje". Ele tam

sileira de A Era dos Direitos. Neste 
nações sucessivas que o caracteri
. Permito-me apontar, para ir con

s que a inovaç.'âo tecnológica e o 

Ira a tutela dos direitos humanos. 

'e o direito ao meio ambiente, no 
o "externo" e no âmbito do qual, 

)ntemporânea, se insere a proble

l, como condiç.'ào de sua tutela. Foi 

J sobre meio ambiente e desenvol

m 1992. Bobbio também indica os 

e e à privacidade, que derivam dos 

:res públicos e privados para arma

humanos e, deste modo, controlar 

Finalmente, faz também referência 
genético dos seres humanos, que 

~ física. Neste sentido, aponta para 

ética. 
ira, Bobbio opera através de uma 

indícios kantianos do possível pro
ito do tempo", como o espírito do 

o" serve para interpretar o presen
catástrofe ecológica e a catástrofe 

de Kant, permitem um olhar teme

le confiançd em relaç'âo ao futuro. 
~ais, diz Kant, são necessários con

3. vontade. Estes são atributos por 

o seu percurso, a sua obra e este 

admirável expressão. 

São Paulo, outubro de 2004 
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