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Introdução: Trata-se da apresentação da obra A era dos direitos, de Norberto Bobbio.
A leitura deste livro representa um estágio na execução do Projeto de Iniciação
Científica que visa discutir a importância da educação como direito constitucional no
Brasil. Este livro mostra-se divido em quatro grandes partes, por meio das quais
pode-se perceber o percurso histórico dos direitos humanos, até se concretizarem no
campo jurídico, positivado em leis que buscam sua garantia de aplicação e proteção do
cidadão. Para que a democracia seja preservada, é necessário que todos os cidadãos e o
Estado reconheçam e garantam a proteção desses direitos. Objetivo: Realizar a leitura
da obra A era dos direitos, de Norberto Bobbio, com registro das informações
principais, por meio de um fichamento.Identificar e caracterizar os direitos humanos
nas três gerações propostas. Discutir o alcance dos direitos humanos, de modo
particular o direito fundamental e social. Metodologia: Esta fase do projeto de pesquisa
consiste na leitura, fichamento e redação da resenha da obra A era dos direitos, de
Norberto Bobbio. Para alcançar estes objetivos, elaborou-se um portfólio da leitura,
com discussão com a orientadora e outros colegas do projeto. Salienta-se que trata-se
de uma pesquisa bibliográfica, uma vez que baseia-se em publicações, cujas
informações são articuladas por meio de um raciocínio dialético com os autores e
temas apresentados nas obras. As ideias, aqui reunidas, serão envolvidas em uma
publicação mais ampla que abordará a educação como direito fundamental e,
consequentemente, social.   Resultados: Pode-se sintetizar os direitos humanos em que
a primeira geração é de direitos individuais (liberdade, igualdade), a segunda geração
são os direitos coletivos (educação, saúde). Vive-se, hoje, a terceira geração dos
considerados direitos do homem que têm como referencia a igualdade e a fraternidade.
Os direitos humanos nunca serão absolutos ou imutáveis. Os direitos do homem são
considerados heterogêneos de modo que um direito que é fundamental em um lugar,
no outro pode não ser considerados do mesmo modo, e é por esse fato que se justifica a
dificuldade não de cria-los, mas de protegê-los, pois variam de sociedade para
sociedade. Com base na Declaração dos direitos do homem e do cidadão, que foi
aprovada na França, pela Assembleia Nacional de 26 de agosto de 1789, são
declarados três conceitos que até os dias atuais são utilizados para qualquer
constituição, são eles: direito à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência a
opressão.  Bobbio apresenta os legados da Revolução Francesa, como o direito à
resistência, que pelo simples fato de ser usado,  já incomoda os que estão no poder,
embora esteja em declínio. Também a pena de morte foi um assunto muito discutido
por vários filósofos. Conclusão: De fato, os direitos subjetivos fazem parte da
fundamentação de propostas para a resolução de problemas atuais. Todavia, tais
direitos estão presentes nos princípios constitucionais desde 1988, como também nas
Declarações dos Direitos Universais do Homem. Por outro lado, esses direitos, 
encontram resistências em estruturas de poder.
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