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Voice, em 1982, a psicóloga norte-americana Carol Gilligan

(1936-

), ex-colaboradora do também psicólogo norte-americano Lawrence Kohlberg (1927-1987) por sua vez, ex-aluno do epistemólogo suiço Jean Piaget (1896-1980) - coloca em xeque as
teses kohlberguianas do desenvolvimento moral, elaboradas ao longo de inúmeras revisões à
luz de, até então, 20 anos de pesquisas empíricas. Ainda que conserve em vários pontos as
teorias de Piaget e Kohlberq", mantendo-se no quadro de uma psicologia construtivista
centrada na interação entre experiência e pensamento, Gilligan propõe uma drástica revisão
do pressuposto metaético de primazia do princípio de justiça na psicogênese da moralidade,
questionando a capacidade deste princípio em dar conta de uma ordenação da esfera moral.
Só que este questionamento - em parte assimilado por Kohlberg, como se verá adiante -,
radicalizado em alguns de seus aspectos, acaba por levar Gilligan a uma tese incompatível
com a universalidade dos estágios de desenvolvimento moral, pretendida pelo cognitivismo.

Para Gilligan (1993), uma vez que se debruçaram primordialmente sobre casos masculinos,
os teóricos tanto da psicanálise (Freud e Erikson) como da epistemologia genética (Piaget e
Kohlberg) tenderam a ignorar a realidade da experiência feminina, encarando as diferenças de
gênero como problemas ou falhas no desenvolvimento da mulher. Citando Nancy Chodorow
(1974

e 1978), que por sua vez se apóia em Robert Stoller (1964), Gilligan remete a gênese

das diferenças de gênero à dinâmica interpessoal que meninos e meninas vivenciam em seus
primeiros anos de vida, em função do fato virtualmente universal de que em sua primeira
infância ambos são cuidados por mulheres. Ao serem vistos e tratados como opostos, como
diferentes, em suma, como o outro,
experiência da separação,

os meninos definem sua masculinidade

a partir da

sustenta Gilligan, enquanto as meninas, vistas como continuidade e

tratadas como iguais, definem sua feminilidade a partir da experiência do apego.

J Com pequenas alterações,
o texto que segue corresponde às segunda e terceira seções do capítulo 3 da
dissertação de mestrado Autonomia e heteronomia em moral sexual - meio social, idade e gênero no
desenvolvimento moral, defendida em 17 de abril de 1995, no curso de pós-graduação em Sociologia. da
FFLCH-USP.
2 Bacharel em Ciências Sociais e mestre em Sociologia pela USP. pesquisador do Datafolha desde maio de
85. instituto em que exerce a diretoria operacional desde fevereiro de 92.
3 De Piaget ver. basicamente,
O Julgamento Moral na Criança (1977). De Kohlberg e equipe ver Essays on
Moral Development (1981 e 1984). Moral Stages: a current formulation and a response Ia critics (1983) e
The Measurement of Moral Development (1987).
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Logo depois, observa Gilligan - apoiando-se em pesquisas de Janet Lever (1976) -

as

diferenças entre meninos e meninas são reforçadas nos anos de socialização na escola
elementar. Enquanto os meninos se exercitam mais em atividades diretamente competitivas,
socialmente

regulamentadas,

aprendendo a assumir o papel do outro generalizado,

as

meninas tendem a brincar em grupos menores e preferem subordinar a continuidade dos
jogos à manutenção dos relacionamentos, antes que elaborar sistemas de regras para a
solução dos conflitos, desenvolvendo empatia e sensibilidade para assumirem o papel do
outro determinado. Assim é que moças e rapazes chegam à puberdade tendo acumulado
experiências de relacionamento e orientações interpessoais diferentes: elas, definidas por uma
identidade de gênero que é ameaçada pela separação; eles, por outra identidade de gênero
em que a ameaça vem da intimidade.

Expressão desta formação seria a tendência dos homens a terem dificuldades para os
relacionamentos íntimos, enquanto as mulheres estariam propensas a ter problemas para a
individuação: a imagem masculina da hierarquia e a imagem feminina da teia "transmitem
diferentes modos de estruturar relacionamentos

e acham-se associadas com diferentes

perspectivas de moralidade e do eu. Como o topo da hierarquia se toma o fio periférico da teia
e como o centro de uma rede de conexões se toma o meio de uma progressão hierárquica,
cada imagem assinala como perigoso o lugar que o outro define como seguro", afirma
Gilligan. Assim, a resposta masculina corresponde ao "desejo de estar só no topo e o
conseqüente medo de que os outros cheguem muito perto"; a resposta feminina ao "desejo de
estar no centro da conexão e o conseqüente medo de estar muito longe na periferia. (...)
Essas visões, díspares em suas tensões, refletem as verdades paradoxais da experiência
humana - de que nos sabemos separados apenas na medida em que vivemos em conexão
com os outros, e que vivenciamos

um relacionamento

apenas

na medida em que

diferenciamos o outro do eu" (Gilligan, 1993, pp.73-74).

Por ignorar a perspectiva feminina, porém, os teóricos do desenvolvimento moral acabaram
igualando maturidade a autonomia pessoal, crê Gilligan, focando o processo de individuação,
a realização

individual

relacionamentos

na esfera

- preocupação

pública,

encarada,

em

detrimento

da preocupação

ao contrário, como debilidade

com

os

e atraso

de

desenvolvimento. Fossem os constructos desenvolvimentais extraídos da vida das mulheres e
se teria esboçado uma teoria diferente, diz Gilligan: na perspectiva feminina "o problema
moral surge de responsabilidades conflitantes e não de direitos em disputa, e exige para sua
solução um modo de pensar que é contextual e narrativo em vez de formal e abstrato" (idem,
p. 29, grifos meus); enquanto na moralidade da justiça o desenvolvimento moral vincula-se á
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compreensão de direitos e regras, na morafidade do cuidado vincula-se à compreensão da
responsabilidade e dos relacionamentos.

Com efeito, há passagens comprometedoras

em Piaget (1977), em que deixa clara sua

admiração pela perspectiva masculina: "A observação mais superficial foi suficiente para
mostrar que, em linhas gerais, as meninas têm o espírito jurídico muito menos desenvolvido
que os meninos. Não conseguimos, de fato, descobrir entre elas um jogo
apresentasse

coletivo que

tantas regras e, sobretudo, uma coerência tão bela na organização

e na

codificação dessas regras como acontece no jogo de bolinhas [dos meninos] anteriormente
estudado. Um exemplo bem significativo a esse respeito é o jogo da 'amarelinha' ... Algumas
regras,

estruturando

indefinidamente

esse jogo

(...) mostram

bem como seria

possível

complicar

a partida, estabelecendo novas leis, partindo dos dados iniciais. Em lugar

disso, as meninas, ...desenvolveram seu engenho, inventando figuras inéditas. (...) Mas, cada
jogo continua em si mesmo muito simples e é impossível encontrar a seu respeito as belas
codificações e as complicadas

jurisprudências

que caracterizam o jogo de bolinhas. (...)

Vemos que essas reações [diante do interrogatório que pretende captar a relação da criança
com a regra], bem características que obtivemos entre as meninas, são, ao mesmo tempo,
semelhantes e diferentes das dos meninos. Assemelham-se no ponto em que a cooperação
entre as jogadoras acarreta, pouco a pouco, o declínio da mística da regra: a regra ... é um
meio de acordo resultante da própria cooperação. Mas, sobre esse acordo, as meninas são
menos explícitas que os meninos,

e é nisso que podemos considerá-Ias

como menos

preocupadas com a elaboração jurídica. Contanto que o jogo seja possível, a regra é boa. A
tolerância das jogadoras é assim muito grande ... Essa diferença vincula-se ao caráter um
tanto leve do jogo de 'pique' ou à própria mentalidade das meninas? Sem dúvida, isso vem a
dar na mesma, já que constatamos

que todos os jogos de meninas participam desse

polimorfismo e dessa tolerância" (pp. 66 a 72, grifos meus).

Ao mesmo tempo em que fomece evidências que embasam a observação de Gilligan ao
registrar diferenças significativas de gênero entre a mentalidade dos meninos e meninas que
investiga - as meninas desenvolvendo sua inteligência pela criatividade e sendo mais flexíveis,
privilegiando

assim a continuidade dos relacionamentos; os meninos desenvolvendo

seu

raciocínio lógico, privilegiando a regulamentação das relações - parece não haver dúvida que
Piaget hierarquiza estas diferenças, como que desqualificando traços marcantes da identidade
feminina, o que seria sintomático, como o acusa Gilligan, de que teria adotado o padrão
masculino como modelo de desenvolvimento.
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Seguidor de Piaget, Kohlberg, para Gilligan, cometeu o mesmo viés em suas pesquisas. Fruto
de uma investigação longitudinal feita apenas com meninos, que constituiu a base empírica
original de sua teoria, os critérios kohlberguianos de codificação de entrevistas voltados para a
classificação dos indivíduos nos estágios de pensamento moral, atentos fundamententalmente

à complexidade lógico-formal dos raciocínios que embasam os julgamentos morais, seriam
incapazes de captar o valor do que pode parecer um excessivo interesse em relacionamentos
e responsabilidades. Freqüente no discurso feminino, este interesse tende a ser confundido
com bondade e igualado a um altruísmo ingênuo e quase instrumental - a vontade de ajudar
os outros para agradar a todos - correspondendo assim ao nível convencional e ao terceiro
estágio (concordância interpessoal) da escala moral de Kohlberq". E não apenas os critérios
de codificação, mas também os próprios dilemas utilizados nas entrevistas kohlberguianas,
como o clássico de Heinz", padeceriam de um viés masculino, estando já estruturados para
captar e medir soluções sustentadas por uma lógica dedutiva, recriando situações em que os
atores são adversários em uma pendência de direitos. Partindo da perspectiva masculina, que
pressupõe o mundo como regulado impessoalmente por sistemas de lógica e lei, os dilemas
kohlberguianos

seriam refratários

a soluções

contextuais,

informadas

pela perspectiva

feminina de um mundo constituído de relacionamentos e responsabilidades, antes do que de
indivíduos isolados e direitos individuais.

Assim é que quando a menina Amy, de 11 anos de idade, insiste em que a solução para o
dilema de Heinz estaria na retomada do contato com o farmacêutico para que, dialogando, ele
pudesse medir melhor as conseqüências de sua negativa em fornecer o remédio, sua postura

é interpretada como inaptidão para o raciocinio moral, como ingenuidade e imaturidade
cognitiva, cabendo-lhe uma classificação entre os estágios 2 (relativista instrumental)

e 3

(concordância interpessoal) - não obstante o fato, aponta Gilligan, de seus julgamentos

Piaget (1977) havia distinguido quatro fases no processo de formação da moralidade: amoralidade,
heteronomia. semi-autonomia e autonomia. Kohlberg desdobra as três últimas fases em seis estágios de
raciocínio moral, agrupando-os dois a dois em três níveis de moralidade: os estágios 1 (orientação da
punição e obediência) e 2 (relativista instrumental) correspondem ao nível pré-convencional; os estágios 3
(concordância interpessoal) e .t (manutenção social) ao nível convencional; e os estágios 5 (contrato social) e
6 (princípio ético universal) ao nível pós-convencional.

4

"Na Europa, uma mulher estava à beira da morte, por causa de um tipo especial de câncer. Havia um
remédio que os médicos achavam que poderia salvá-Ia. Era um tipo de radium que um farmacêutico,
da
mesma cidade, havia descoberto recentemente. Era caro fazer esse remédio, mas o farmacêutico estava
cobrando dez vezes mais o que ele gastava para fazê-Io. Heinz, o marido da mulher doente, emprestou
dinheiro de todas as pessoas que ele conhecia e tentou todos os meios legais, mas só conseguiu juntar
cerca de metade do custo do remédio. Ele contou ao farmacêutico que sua mulher estava morrendo, e pediu
que lhe vendesse o remédio mais barato, ou que o deixasse pagá-Io depois. Mas o farmacêutico disse: 'não,
eu descobri o remédio e vou ganhar dinheiro com ele'. Assim, havendo tentado todos os meios legais, Heinz
fica desesperado e pensa em arrombar a farmácia para roubar o remédio para sua mulher" (Colby &
Kohlberg, 1987, vol.2, p.1).
5
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encerrarem "as compreensões

decisivas para uma ética do cuidado", já expressando

"a

incipiente consciência que ela tem do 'método da verdade', princípio central da solução nãoviolenta dos conflitos, e sua crença na restauradora atividade do cuidado [que] levam-na a ver
os atores do dilema ... como membros de uma rede de relacionamentos de cuja continuidade
todos eles dependem". Amy vê no dilema um problema moral de "ruptura do relacionamento
humano, que deve ser emendada por seu próprio fio" (Gilligan, 1993, pp. 41-42). De modo
análogo, mulheres que diante de dilemas reais exprimem julgamentos que Gilligan classifica
como pós-convencionais.

relutariam

pontuação na contagem

em solucionar dilemas

kohlberguiana.

consciência da determinação

hipotéticos,

"A renúncia ao julgamento

psicológica e social do comportamento

obtendo

baixa

moral é feita com a
humano"; antes que

relativismo moral, sua relutância em julgar é uma relutância em prejudicar que reflete um
reconhecimento da limitação do próprio julgamento, argumenta Gilligan, o que, em vez de
desqualificado, deveria ser admitido como um julgamento moral elaborado (idem, p.113).

Em suma, a partir da constatação de que a voz feminina fora excluída da elaboração das
teorias psicológicas,

Gilligan se propõe a "ampliar a compreensão

do desenvolvimento

humano, utilizando o grupo omitido na elaboração da teoria para chamar a atenção para o que
está faltando em seu enfoque" (idem, p.13).

Desliga-se da equipe de Kohlberg, com quem

trabalhara até meados dos anos 70, e passa a desenvolver suas próprias pesquisas adotando
outras técnicas de abordagem, tendo em conta que "a construção do problema moral pelas
mulheres como um problema de cuidado e responsabilidade nos relacionamentos, em vez de
problemas de direitos e normas, liga o desenvolvimento
mudanças no seu entendimento
concepção de moralidade

de responsabilidade

de seu pensamento moral a

e relacionamentos,

como justiça liga o desenvolvimento

assim como a

à lógica da igualdade e

reciprocidade" (idem, p.84).

Partindo da premissa de que "o modo como as pessoas falam de suas vidas é significativo; a
linguagem que utilizam e as conexões que fazem revelam o mundo que elas vêem e no qual
atuam", desenvolverá seus estudos através de entrevistas abertas "sobre concepções do eu e
da moralidade,

sobre

experiências

de conflitos

e opção",

sugeridas

pelos

próprios

entrevistados, seguindo-Ihes "a linguagem e a lógica de pensamento", em vez de trabalhar
com dilemas pré-elaborados (idem, p.12). Realiza três pesquisas com este enfoque: uma com
25 estudantes universitários, reentrevistados cinco anos depois da graduação; outra com 144
pessoas, distribuídas em nove grupos de idade, entre 6 e 60 anos, com controle também de
sexo, nível de educação, inteligência, ocupação e classe social; a terceira, em torno da
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decisão do aborto, junto a 29 mulheres entre 15 e 33 anos, entrevistadas no primeiro trimestre
de uma gravidez confirmada, sendo 21 delas reentrevistadas um ano após sua opção.

A partir do estudo sobre a decisão do aborto - advertindo para os riscos de generalização,
por tratar-se de uma amostra pequena e intencional, que tampouco levou em conta as
variáveis de cultura, tempo, ocasião e gênero - Gilligan detecta uma seqüência de três
'perspectivas'

que

marcariam

o desenvolvimento

das mulheres

através da ética

da

responsabilidade, em sua trajetória rumo à moralidade do cuidar. Formalmente análogas aos
níveis pré, convencional e pós, da escala kohlberguiana de julgamento moral, a pertinência a
estas perspectivas

também é definida pela abrangência e complexidade dos julgamentos

externados. Mais ainda, como nos esquemas de Piaget e Kohlberg, a 'crise' - leia-se, o conflito
e conseqüente

desequilibração - tende a ser um elemento desestabilizador crucial para a

passagem de uma perspectiva a outra e, assim, para o amadurecimento.

o

ponto de partida do desenvolvimento da moralidade

é uma perspectiva egocêntrica - diz

Gilligan, seguindo a tradição piagetiana -, em que o elemento dominante é o egoísmo e
responsabilidade é o cuidado de si, com vistas à garantia da sobrevivência. Desestabilizada
pela consideração das necessidades dos outros, esta perspectiva cede lugar a uma fase de
transição do egoísmo à bondade, o elemento dominante na segunda perspectiva; agora a
moralidade

repousa

em

normas

e

expectativas

socialmente

compartilhadas,

e

responsabilidade é o cuidado dos outros. Desestabilizada por uma "recaída" no egoísmo, por
uma retomada da consciência das necessidades do eu (assim como Kohlberg registra ser
comum ao final da adolescência um aparente retorno a julgamentos pré-convencionais

na

transição que antecede a passagem da moral idade convencional para a moralidade

de

princípios), ocorre nova fase de transição, desta vez da bondade à verdade, o elemento
dominante na terceira perspectiva;

caracterizada

perspectiva responsabilidade é simultaneamente

por sintetizar as anteriores, na última

o cuidado de si e dos outros, a conciliação

das expectativas dos outros com o próprio julgamento interno. "O cuidado torna-se o princípio
escolhido

de

um julgamento

relacionamentos

que

continua

psicológico

em

sua

preocupação

com

e respostas, mas se toma universal na sua condenação da exploração e

dano" (idem, p.85).

Ao ascender à segunda perspectiva, "o julgamento consensual sobre a bondade torna-se uma
preocupação

esmagadora enquanto a sobrevivência

é vista agora como dependente

da

aceitação por outros", relata Gilligan. A voz feminina convencional define claramente o eu e
proclama seu valor "com base na capacidade de cuidar dos outros e protegê-Ias. A mulher
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constrói então um mundo arquitetado com os pressupostos da bondade feminina ... onde todos
os atributos considerados desejáveis para as mulheres presumem um outro ..., mas evocando
em troca o cuidado que satisfaz a sua 'fortíssima necessidade de segurança'. A força dessa
posição reside em sua capacidade de cuidar; a limitação dessa posição reside na restrição
que ela impõe à expressão direta" da mulher, à sua individuação (idem, p.90). Neste ponto, a
bondade é igualada a auto-sacrifício. "Quando apanhada assim, entre a passividade da
dependência e a atividade do cuidado, a mulher se acha suspensa numa paralisia de iniciativa
com respeito tanto à ação como ao pensamento" (idem, p.93).

A transição para a terceira perspectiva ocorre quando a mulher volta a separar a voz do eu da
voz dos outros e, restabelecendo sua capacidade de julgar, procura "ser responsável para
com os outros e portanto 'boa' mas também responsável para consigo mesma e pois 'honesta'
e 'real" (idem, p.95) - daí a predominância do elemento verdade, nesta fase. "Examinando os
pressupostos

subjacentes às convenções

da auto-abnegação feminina e o auto-sacrifício

moral, ela [a mulher] rejeita essas convenções como imorais em seu poder de prejudicar. Ao
elevar a não-violência,

a injunção contra o prejudicar, a um princípio diretor de todo

julgamento e ação morais, ela é capaz de afirmar uma igualdade moral entre o eu e o outro e
incluir ambos na esfera do cuidado. O cuidado transforma-se então numa injunção universal,
uma ética pessoal que, liberta de sua interpretação convencional, leva à reformulação do
dilema de modo que permite a presunção da responsabilidade por opção" (idem, p.101).
"Quando a distinção entre ajudar e agradar isenta a atividade de tomar cuidado do desejo de
aprovação por outros - sintetiza Gilligan -, a ética da responsabilidade pode tomar-se uma
âncora escolhida por vontade própria da integridade pessoal e da força" (idem, p.183).

Assim, a despeito das semelhanças estruturais e formais da gênese que descreve, Gilligan
sustenta que o processo de desenvolvimento moral entre as mulheres difere do dos homens
por ter como conceito central o cuidado, em vez da justiça, e por trazer subjacente uma lógica
dos relacionamentos,

em vez de uma lógica formal de eqüanimidade. A radicalidade desta

reivindicação de que se mexa em um dos pontos básicos da teoria de Kohlberg, revisando-se .
a centralidade ocupada pelo conceito de justiça, é posta por Gilligan, no entanto, com uma
certa dose de ambiguidade: ao defender a idéia de que metade da humanidade desenvolve-se
rumo a uma moralidade do cuidado e a outra metade rumo a uma moralidade da justiça, a
tese de Gilligan oscila entre esta negação da universalidade da teoria de Kohlberg, e a
sugestão, conciliatória, de uma simples ampliação da esfera moral,

através de uma fusão

entre as duas moral idades distintas que afirma que existem, a da justiça e a do cuidar.
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Com efeito, em várias oportunidades

Gilligan parece reivindicar não uma substituição do

conceito de justiça por uma primazia do conceito de cuidado, mas, antes, que se reconheça a
especificidade

do olhar e da voz feminina e seu potencial de contribuição para uma

moralidade madura: "admitir a verdade da perspectiva das mulheres para a concepção de
desenvolvimento moral é reconhecer para ambos os sexos a 'importância por toda a vida da
conexão entre o eu e o outro, a universalidade da necessidade de compaixão e cuidado. O
conceito de eu separado e de princípios não prejudicados pelos obstáculos da realidade é um
ideal adolescente ..." (idem, p.108). afirma. Mais adiante acrescenta: "em vez de encarar sua
anatomia [da mulher] como destinada a deixá-Ia com uma cicatriz de inferioridade (Freud,
1931), pode-se ver como, pelo contrário, ela gera experiência que ilumina uma realidade
comum a ambos os sexos: o fato de que na vida você jamais a vê toda, que as coisas não
vistas sofrem mudanças através do tempo, que há mais de um caminho para a satisfação, e
que os limites entre o eu e o outro são menos claros do que às vezes parecem" (Gilligan,
1993, p.184).

Afirmando ainda que "a partir da diferente dinâmica de separação e ligação em sua formação
de identidade de gênero ... as vozes masculinas e femininas falam tipicamente da importância
de diferentes verdades, a primeira do papel da separação enquanto define e fortalece o eu, a
última do processo em curso de ligação que cria e mantém a comunidade humana" (idem,
p.168), Gilligan diz buscar uma maturidade moral que parta do reconhecimento do contraponto
reiterativo que as experiências masculina e feminina desempenham no ciclo da vida humana.
"Compreender como as tensões entre responsabilidade e direitos mantém a dialética do
desenvolvimento humano é ver a integridade de dois modos díspares da experiência que
estão afinal interligados", sutenta Gilligan. "Enquanto uma ética da justiça provém de uma
premissa de igualdade - que todos devem ser tratados da mesma maneira - uma ética do
cuidado repousa na premissa da não-violência - de que ninguém deve ser prejudicado. Na
representação da maturidade, ambas as perspectivas convergem para a compreensão de que
assim como a desigualdade afeta adversamente ambas as partes num relacionamento
desigual, também a violência é destrutiva para todos os envolvidos" (idem, p.186).

Ao não ouvir as mulheres, Kohlberg e outros teóricos da psicologia do desenvolvimento teriam
negado justamente o que seria a principal força moral feminina: uma preocupação marcante
com relacionamentos e responsabilidades e a decorrente valorização da atos procriativos, diz
Gilligan, e cita David McClelland (1975) para lembrar que "enquanto os homens representam
atividade poderosa como afirmação e agressão, as mulheres, pelo contrário, retratam atos de
criação como atos de força" (idem, p.180). Mais do que ouvi-Ias, remetendo-se a Jean Miller
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(1976), Gilligan considera que as mulheres deveriam ser interlocutoras privilegiadas

em

pesquisas de desenvolvimento moral: "a psicologia das mulheres reflete ambos os lados dos
relacionamentos

de interdependência

[tanto os de desigualdade

temporária, naturais ao

contexto do desenvolvimento humano, entre pais e filhos, professores e alunos; quanto os de
desigualdade

permanente, típicos das situações de coação 'que se observa nas relações

hierárquicas de trabalho e nas relações de casal] e a gama de possibilidades morais que
esses relacionamentos

geram, As mulheres, portanto, acham-se idealmente situadas para

observar o potencial na conexão humana para cuidado como para opressão" (Gilligan, 1993,
p.180).

A primeira conseqüência da negação da especificidade e da força moral da visão feminina
teria sido o desconhecimento
perspectivas:

da complementaridade

real e necessária de ambas

as

"a ladainha desenvolvimental canta a celebração da separação, autonomia,

individuação e direitos naturais" sem reconhecer a importância permanente do apego na vida
humana (idem, p.33), adverte Gilligan. A construção da identidade na auto-expressão cria um
problema de conexão humana; a identidade assentada no auto-sacrifífio cria um problema de
verdade própria. "Esses problemas ... estão intimamente relacionados, visto que a redução da
verdade cria distância nos relacionamentos e a separação afasta parte da verdade". Maduros,
os homens saem do exílio e as mulheres do equívoco quando "intimidade e verdade
convergem

na descoberta da conexão entre

integridade e cuidado. Então apenas uma

diferença de tom revela o que homens e mulheres sabem desde o início e o que somente
mais tarde descobrem pela experiência" (idem, pp.169-170). Mais adiante acrescenta: "na
passagem da adolescência para a idade adulta, o dilema em si é o mesmo para ambos os
sexos, um conflito entre integridade

e cuidado. Mas visto de diferentes perspectivas,

...refletidas em duas diferentes ideologias morais, visto que a separação é justificada por uma
ética dos direitos enquanto a ligação é apoiada por uma ética do cuidado" (idem, p.176). Além
disso, as diferentes linguagens do homem e da mulher se articulariam "de maneiras decisivas.
Assim como a linguagem das responsabilidades fornece imagens como as de uma teia de
relacionamentos para substituir o ordenamento hierárquico que se dissolve com o advento da
igualdade, também a linguagem do direito sublinha a importância de incluir na rede do cuidado
não apenas o outro mas também o eu" (idem, p.185).

Sem a complementaridade
apresentaria

das perspectivas masculina e feminina, a moralidade da justiça

lacunas e insuficiências graves: na cega disposição de sacrificar pessoas à

verdade, ...tem sido sempre o perigo de uma ética abstraída da vida" (idem, p.115), afirma
Gilligan, para quem a ética formal se erigiu à custa do cuidado, Considerando o enfoque da
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justiça individualmente centrado, pois não levaria em conta a realidade dos relacionamentos,
Gilligan sustenta

que perceber "as vidas individuais como interligadas e inseridas num

contexto social de relacionamentos ... amplia a perspectiva moral para abranger uma noção de
'vida coletiva'. A responsabilidade inclui agora o eu e o outro, vistos como diferentes, mas
ligados ao invés de separados e opostos. Essa percepção da interdependência, em vez de
uma preocupação com a reciprocidade, alimenta a crença de que 'em certo grau todos nós
temos responsabilidade em cuidar uns dos outros'" (idem, p.158).

Narrando

o processo da passagem

responsabilidade,

da mulher da perspectiva do direito

para a da

Gilligan aponta o que seria o principal limite da moralidade da justiça: "o

conceito de direito muda as concepções que as mulheres têm do eu, permitindo-Ihes ver-se
mais fortes e considerar diretamente sua próprias necessidades. Quando a afirmação não
mais parece perigosa, o conceito de relacionamentos muda de um laço de permanente
dependência para uma dinâmica de interdependência. Então a noção de cuidado amplia-se de
uma obrigação
responsavelmente

paralisante de não prejudicar

os outros para uma obrigação

de agir

para com o eu e os outros e assim manter a conexão. Portanto, uma

consciência da dinâmica dos relacionamentos humanos toma-se central para o entendimento
moral, juntando o coração e olho numa ética que liga a atividade do pensamento à atividade
do cuidado" (idem, p.160, grifo meu). "Mudando as lentes da observação desenvolvi mental da
realização individual para os relacionamentos do cuidado, as mulheres retratam a ligação
existente como o caminho que leva à maturidade. Assim, os parâmetros do desenvolvimento
transitam para assinalar o progresso do relacionamento associativo" (idem, p.182), conclui
Gilligan.

A reação de Kohlberg às críticas de Gilligan é diversa; Kohlberg (1) concorda que a esfera da
moralidade é mais ampla que o campo da justiça e (2) admite que se possa aprimorar os
instrumentos de coleta e codificação, mas (3) discorda de que homens e mulheres percorram
trajetórias diferentes de desenvovimento moral e (4) contesta com veemência que sua teoria
e metodologia carreguem um viés masculino.

"Nós admitimos que a ênfase na virtude da

justiça nos trabalhos de Kohlberg não reflete plenamente tudo que é reconhecido como sendo
parte da esfera moral. Podemos notar que em adição à justiça, a esfera moral também inclui
referências a uma virtude enfatizada pelos ensinamentos éticos cristãos. Esta virtude, 'ágape'
na Grécia, é a virtude que chamamos caridade, amor, caring, fratemidade ou comunhão.

Na

pesquisa americana moderna esta virtude tem sido denominada comportamento pró-social. ..,
ou ética do cuidado e da responsabilidade

(Gilligan, 1982)", diz Kohlberg. E acrescenta:

"filósofos formalistas modernos como Frankena (1973) e Peters (1971), ... reconhecem pelo
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gixkyiktzgA

&vujkxog zkx yoju

jk p~rmgsktzuy suxgoy luyyk kyvkitloiu

w~k tõu g p~yzoúg/zgoyiusu

tuxsgy

g u~zxgytuxsgy

jk nutkyzojgjk

glorogúõutgy xkrgúwky otzkxvkyyugoy1[k luyyk kyzk u igyu/ tktn~s
kskxmoju/ sgy gvktgy lgzuxky jk jkyktàuràosktzu

u igyu

jk

w~k u

suxgoy u~ àoxz~jky

u~ tuxsgy

jk rkgrjgjk

k

lgzux mkxgrjk p~yzoúgzkxog

jk tuxsgy kyvkitloigy1 Hshuxg zktngsuy

vxkyy~vuyzu ~s lgzux mkxgr jk p~yzoúggu jklotox tuyyuy jorksgy suxgoy k gy kyzx~z~xgyjk
kyzímou/tg àkxjgjk

kyzg vxkjklotoúõu tõu mgxgtzo~y~ikyyu ksvtxoiu vgxg g jklotoúõu jk ~sg

kylkxg suxgr ~toloigjg& (lfgo,

vv1?60?7-1

Hs y~sg/ Nunrhkxmgyyosorg g ixtzoig jk Jorromgt ks
&iutiuxjgsuy

gsvrgsktzk

ius

Jorromgtjk w~k u xkiutnkiosktzu

gsvrog ~zorsktzk g kylkxg suxgr& (lfgo,
jgy

zxgpkzuxogy
jolkxktzky

jk

uvutju0yk

ê zkyk jk

jkyktàuràosktzuA

jg

suxgr ojgjk 0

jg uxoktzgúõu ju i~ojgju

v1456- 0/ sgy inkmg g iutir~yõu

jolkxktzky uxoktzgúwky uhykxàgjgy/

vkxiuxxks

xkrgúõu gu kyiuvu

joàkxyg g xkyvkozu

w~k nuskty

&ks tuyyu

k s~rnkxky

vutzu lotgr loruyuloiu ju

xgiouittou suxgr/ u novuzüzoiuykâzu kyzímou/uiuxxk/ gixkjozgsuy/ ~sg otzkmxgúõujg p~yzoúgk
ju

i~ojgju/

uy w~goy luxsgs

kyvkioloigtju
vkxjks

~s

xtoiu

vxotitvou suxgr&/ joç Nunrhkxm (lfgo,

sgoy gjogtzk w~k &tkyzk ttàkr jk xgiouittou suxgr/ gy iutyojkxgúwky

y~g tgz~xkçg xkzxoh~ozoàg
k jkzkxsotgjuxg

vkyyugy iusu
ü ius~s

vkyyugy/ oyzuü/ iusu

zgtzu ê üzoig ju i~ojgju

xkrgúõu iutyomu skysu
g~zvtusuy

k ius

ks yo skysgy/

jk xkmxgy/ius

loty ks yoskysgy1

g lotgrojgjk

v1459-/
jk p~yzoúg

jk

zxgzgxgy

Hyzk vxotitvou jk vkyyugy iusu

w~gtzu ê üzoig jg p~yzoúg1
E üzoig ju i~ojgju

às u u~zxuks

gy u~zxgyvkyyugyC g üzoig jg p~yzoúgàs gy vkyyugy iusu
xkrgioutgtju0yk

ius

loty

uy u~zxuy gzxgàüy jg iutiuxjótiog

loty
k ju

xkyvkozusxz~u& (lfgo, v/46:-1

Qu w~k yk xklkxk êy ixtzoigy skzujurumoigy jk Jorromgt/Nunrhkxmxkgmk jk suju
ghyuxàktju0gy ks vgxzk/ sgy inkmgtju
ius

g u~zxgyiutir~ywky1

w~k zxghgrngtõu otàuw~ks vxklkxktiogrsktzk

i~ojgju/

Nunrhkxmjoyiuxjg

Hshuxg gjsozg w~k uy jorksgy

xkyvuyzgy uxoktzgjgy vkrg suxgr ojgjk ju

w~k &uy jorksgy k kyzímouy jk xgiouittou jk p~yzoúgrkàks g ~s

àoüy otp~yzu/xkhgoâgtju u xgiouittou jk

sktotgy

ykwystiog jk kyzímouy k ~s sgt~gr

irgyyoloigúõu jkyktàuràoju

nuskty&1

ykskrngtzk/

jk

Lyzuvujk zkx uiuxxoju tu ottiou/ iutlkyyg

k s~rnkxky/ vux skjo0Lu ~zoroçgtju ~sg

Nunrhkxm/w~gtju/

ius

~sg

gsuyzxg jk

g vgxzoxju agpvgpeg
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e

.

cpf avqtã Vcvlpi Mcpxch, vxkui~vgúwky
irgyyoloigjgy

iusu

ius

tuxsgy

kyzímou 6 ,iutiuxjótiog

aeqtlpi

aãuvgo &sgtzüs

kyzk iutzkxju

~yu jk

vkxyvkizoàgy yuiou0suxgoy k jk

jk i~ojgju

k glorogúõuzktjogs

g ykx

otzkxvkyyugr-1 Ez~grsktzkA u avcpfctv Iuuxg

tuxsgzoàu iutyzgtzk
uvkxgúwky jk

k gàgrog jolkxktúgy luxsgoy tu

p~yzoúgvgxg jklotox u kyzímou1E

skzujurumog ju kyzímoujk p~yzoúgkyzí vrgtkpgjg vgxg lgçkx ~sg gàgrogúõujg eqorgvPpelc ks
àkç jg rtghgtPpelc k ju
vuyygs

fgugorgpjq

kyvutzgtkgsktzk

kyvutzótku1

vxklkxox vktygx

Eyyos/ gotjg

g vgxzox jg

skzujurumog vgjxõu/ w~k v~âg vkrg skrnux iusvkzstiog
gixkjozgsuy/ ~sg skty~xgúõu
ju p~rmgsktzu suxgr& (lfgo,

w~k grm~sgy s~rnkxky

uxoktzgúõu ju

i~ojgju/

ks xgiouittou jk p~yzoúg/gotjg ü/

p~yzgjgw~krky gyvkizuy hgyzgtzk híyoiuy ju jkyktàuràosktzu

v1458/ mxoluysk~y-1

Sux los/ Nunrhkxmiutzkyzg g hgyk ksvtxoig ks w~k Jorromgtyk gvuog vgxg jklktjkx
k/ ius

tuyyg

y~gy zkyky

g gp~jg jk iurghuxgjuxky/

xkiuxxk g kâzktyg iusvorgúõu jk kyz~juy vgxg vxuàgx g

gloxsgúõu jk w~k u joxkioutgsktzu

k g sgoux yktyohorojgjk jk yk~y otyzx~sktzuy jk vkyw~oyg

vgxg iutyojkxgúwky
s~rnkxky u~ nuskty/

luxsgoy jk p~yzoúgtõu vxkp~joig g gàgrogúõu ju jkyksvktnu
sgtolkyzgs

iutyojkxgúwky

Glhhgtgpvbqleg ,4??6- Jorromgt tõu luxtkik
Nunrhkxm xkgàgroguy jgjuy

jgjuy

otoiogoyjk i~ojgju1 Okshxgtju

juy w~k/
w~k ks Ip g

w~gtzozgzoàuyvgxg y~yzktzgx y~gy zkyky/

ju kyz~ju otzkxmx~vgrw~k Jorromgtxkgroçu~ius

uy jorksgy

jk

p~yzoúg/p~tzu g 477 vkyyugy jk gshuy uy ykâuy k jk àíxogy lgoâgy jk ojgjk/ kâvuyzu ks u~zxu
gxzomu
jg g~zuxg,4?;5-/ k w~kyzoutgy~g otzkxvxkzgúõujgy kàojstiogy ktiutzxgjgy1
ius

R~ skrnux/

u~zxgy vgrgàxgy/ Nunrhkxmy~mkxk w~k Jorromgt ~zoroçu~0yk
jk gxzoltiouykyzgztyzoiuyvgxg

uhzkx ~sg jolkxktúg xkrkàgtzk ktzxk g süjog jk sgz~xojgjk
otàkyzomgjuy 0 xkrkàótiog w~k tõu ngàog gingju
zxgjoioutgrsktzk

suxgr juy nuskty

k s~rnkxky

tu ottiou/ gzxgàüy jgy luxs~rgy jk iíri~ru

~zoroçgjgy vux Nunrhkxw/ rkmozosgjgy vux àíxouy zkyzky jk iutyoyzstiog

k

iutloghorjgjk1 ,Sgxg sgouxky jkzgrnky yuhxk kyzg iutzkyzgúõu jgy )kàojstiogy) jk Jorromgtàkx
Nunrhkxmgv cI., 4?;6/ vv1 4560457Cyuhxk uy zkyzky jk iutloghorojgjk jgy luxs~rgy jk iíri~ru
juy kyzímouyàkx Furhã ( Nunrhkxm/4?;:/ àur14/vv1 960:8-1

Erüs jkyzg joyv~zg yuhxk g rkoz~xgiuxxkzg jk ~sg skysg

hgyk jk jgjuy/

Nunrhkxmxkiuxxk g

Ogáxktik cgrqkx ,4?;5- w~k iusvoru~ 87 kyz~juy jk p~rmgsktzu suxgr w~k ngàogs gvroigju i
skzujurumog qunrhkxm~ogtg/ yos~rzgtkgsktzk
rkàgtzgsktzuy

ykm~tju

ius

nuskty

k s~rnkxky1 cgrqkx ykvgxg kyzky

uy mx~vuy kzíxouy otàkyzomgjuy k otluxsg w~kA,4- ks 67 gsuyzxgy

gvroigjgy ks 5: kyz~juy/ yusgtju

51763 vkyyugy ktzxk 8 k 4: gtuy jk ojgjk/ gvktgy w~gzxu

Uárvnráx vhwçhu mn lxmrorlhkjx mhânwãánérâãhâlunwrlhâ. çãrurõhmx~xá Nxquináp n nàçr~n nwãán4A8; n
4A:31Ixr âçiâãrãçnmx~nuxmUSVwUVSycTTVy mwQSíPçDãhvilv çâhmx~xá lnálh mnçáwhmllhmh.n orwhuvnwãn
~nuxmUuPxuSU cTTVy mwQSíPçD

9
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gsuyzxgy gvxkyktzgxgs
ktiutzxgjuyC

,5- juy

jolkxktúgy

jk

ykâu xkrkàgtzky tuy

67 kyz~juy w~k ktàuràkxgs

otjoigxgs jolkxktúgy jk ykâu/ yktju

gjurkyiktzky

juoy ks ius~tojgjky

u uvcvxujg s~rnkx zks yoju zxgjoioutgrsktzk hgoâu/ius
jk jkioyõu tg lgstrog k tg yuiokjgjk/

k ius

krky/ joç cgrqkx/

íxghky l~tjgsktzgroyzgy
vu~igy uvuxz~tojgjky

ui~vgúõu&/ iuzkpgtju0yk/
kyvuygy jutgy0jk0igyg1

vux kâksvru/

nuskty

Hs y~sg/ iutir~o

iotiu

&ks w~k

vgxg zusgjgy

41464 vkyyugy ktzxk 54 k 98 gtuy/

ius

uy nuskty/

sgy ks zujuy

jolkxktúgy jk kj~igúõu

xkgroçgjuy vxuloyyoutgrsktzk

Nunrhkxm/ &kyz~juy iusvgxgtju

kyzímouy jk xgiouittou jg p~yzoúg/u~ tõu gvxkyktzgs

suxgr

zovoigsktzk otlkxouxky&C
,6-

jk ykâu ks w~gzxu/yksvxk lgàuxkiktju

&u ykâu luo mxuyykoxgsktzk iutl~tjoju

xgiouittou

k puàkty/ gvktgy

ttàkoy jk kj~igúõu

ks utçk kyz~juy p~tzu g vuv~rgúwky gj~rzgy/ ktàuràktju
ktiutzxu~0yk jolkxktúgy

ttàkoy jk

ius

y~gy

uy ykâuy tuy

jolkxktúgy u~ gvxkyktzgs

gzxoh~tàkoygu mxg~ jk kyiurgxoçgúõu k g jolkxktúgy jk uvuxz~tojgjk

k2u~

jolkxktúgy

jk gyy~túõu jk vgvüoy

xkrgioutgjgy gu zxghgrnu&,4?;6/ v1463-1
Gogtzk jkyzky k u~zxuy w~kyzoutgsktzuy/ gotjg w~k gvgxktzksktzk

tõu w~koxgxkiutnkikx/

tõu ní jxàojg w~k Jorromgt ghgoâg u zus jk y~gy ixtzoigy i skzujurumog qunrhkxm~ogtg/ ks
xkrgúõu gu y~vuyzu àoüy sgyi~rotu
s~rnkxky1 [k

ks

w~k rkàgxog i y~hyzosgúõu jk p~rmgsktzuy suxgoy jgy

4?;5 kyixkàkxg &w~k g vkyw~oyg gz~gr y~yzktzg gy ixtzoigy ê zkuxogjk

Nunrhkxmw~k gloxsgs/ w~k vgxzoi~rgxsktzk tu ttàkr vuy0iutàktioutgr/

kyzg zkuxogxklrkzk ~sg

rgturgevlzc ocuexnlpc qelfgpvcn nlolvcfc k vujk gyyos kyzgx ktàokygjg iutzxg gy s~rnkxky k
u~zxuymx~vuy i~pgy vkxyvkizoàgy suxgoy yõu jk grm~sg luxsg jolkxktzky& ,4?;5/ mxolusk~-/
w~gzxugtuy sgoy zgxjk/ xklkxotju0yk gu hgrgtúu jk cgrqkx/ kâvuyzu giosg/ k xkyvutjktju

êy

ixtzoigy jk noyzuxogjuxgyk vyoiurumgy vxkyktzky g ~s yosvuyou otzkxjoyiovrotgx/Jorromgtxki~g k
joçA &sk~y ixtzoiuy xkoàotjoigs
vuxw~k tõu ní jolkxktúgy
Pk~ zxghgrnuktluig

w~k tõu ní jolkxktúgy jk ykâu ks

jk ykâu tg kyigrg jk Nunrhkxm1Fus

jkyktàuràosktzu

suxgr

oyzukrky lumks jg w~kyzõu1

g jolkxktúg ktzxk j~gy uxoktzgúwky suxgoy111gtzky ju w~k g w~kyzõu jk

dyghkxf yk s~rnkxky k nuskty

jolkxks

tuy kyzímouy jk Nunrhkxm ju xgiouittou jk p~yzoúg&

,Nkxhkx gvcl., 4?;9/ v165;-1

Elgyzgju

kyzk vutzu/

iutyojkxgàkrsktzk1
jk i~ojgju

ixkou w~k gy joàkxmstiogy ktzxk Nunrhkxm k Jorromgt josot~ks

Fusu

luo àoyzu/Nunrhkxmgjsozk w~k g kylkxg suxgr otir~o iutyojkxgúwky

w~k àõu grüs jgy iutyojkxgúwky

jk p~yzoúg0 gotjg w~k/ gu iutzxíxou jk

tõu kâzxgojoyzu g kâoyzstiog jk j~gy zxgpkzuxogy
jk jkyktàuràosktzu
w~k uy jorksgy

w~k ~zoroçgjoxkioutgs

Riuxxk w~k zgsvu~iu

u ktluw~k jg suxgrojgjk

Jorromgt kyigvg jk grm~s joxkioutgsktzu/

Jorromgt/

0/ k gyyosorg g ixtzoig jk
vgxg w~kyzwky jk p~yzoúg1
ykpg w~gtju

zxghgrng ius

u~zxuyjorksgy vxkàogsktzk krghuxgjuy/ ykpgw~gtju jkoâg g yk~y ktzxkàoyzgjuy g jklotoúõu ju
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w~k iutyojkxgs

~s iutlrozu suxgr1 Qu vxoskoxu igyu/ iusu

uhykxàg Ootjg Nkxhkx 0 xklkxotju0

h zqç flhgtgpvg jgy

yk gu kyz~ju ju w~gr Jorromgtkâzxgt~ s~ozgy jk y~gy uhykxàgúwky yuhxk
s~rnkxky

0/ &tõu) y~xvxkktjk

gxzoi~rgúwky jgy

s~rnkxky

w~k zksgy

ks

ksh~zojgy

xkyvutyghorojgjk

y~gy vxkui~vgúwky

iutlrozgtzky 0 xkrgzoàgyg yo skysg/
tkikyygxogsktzk

jk

kskxpgs

tgy

yuhxk u ghuxzu111Vkyvutyghorojgjky

gu lkzu/ gu vgo jkrk/ guy vxuvxouy vgoy k lgstrog 0 kyzõu

tg jkioyõu

u ghuxzu1 R zksg ju

vxkyktzkC yk ~sg mxgàojkç ü kyiurnojg/ uy i~ojgjuy
àojg jg sõk1 E iutir~yõu

k i~ojgju

i~ojgju

kyzí om~grsktzk

tkikyyíxouy ê ixogtúg oxõuzxgtyluxsgx g

w~k Jorromgtgvxkyktzg kyzí osvrtiozg tg) w~kyzõu iktzxgr ju vxupkzu

ks yo&(lfgo, v1638-1Qu igyu ks w~k uy vxuvxouyktzxkàoyzgjuy jklotks
suxgoy xkgoy w~k ktlxktzgs/

iusu

w~goyyõu uy jorksgy

vxklkxk zxghgrngx Jorromgt/ u joxkioutgsktzu

ktzxkàoyzg/ ykpg vgxg g p~yzoúg/ykpg vgxg u i~ojgju/

zgshüs

otoiogr jg

ü otkàozíàkr/ osvuxzgtju vu~iu/

tkyzk gyvkizu/ w~k tõu zktng vgxzojuju vkyw~oygjux1

Erüs jk g om~grgxks g Nunrhkxmtkyzg w~kyzõu/ gy otzkxrui~zuxgyjk Jorromgttgw~krk jkhgzk/
ks

4?;9/ ykxõu ~tótosky

ks rnk iuhxgx vxuàgy ksvtxoigy iutyoyzktzky vgxg gy zkyky w~k

xkoàotjoig 0 iusu pí u loçkxg/groíy/ u vxuvxouNunrhkxm1Hs xkyvuyzg g kyzgy k u~zxgyiuhxgtúgy
jk ykskrngtzk

zkux/ Jorromgtgvxkyktzg/ ks

ktzxkàoyzgy/ iutzxurgjgy
kàojstiog

vux ttàkr kj~igioutgr/

jk

jorksgy

uxoktzgúõu k mstkxu1 [km~otju

g ktluigx

suxgr/ y~hyzoz~ks uy mxnicogpvqu ktw~gtzu
igzkmuxogyjk giuxju ius

ju kw~orthxou/oyzuü/ tktn~sg

,57'-

ojüog gvxkyktzgjg
~tojgjky

tg joyi~yyõu jk ~s vxuhrksg

jk gtíroyk/ Jorromgt kyzghkrkik iotiu

g u~zxg uxoktzgúõu kyzí zuzgrsktzk g~yktzk jgy iutyojkxgúwky

vxkyktzky gzü g vxuvuxúõu jk :8'

66'

gy j~gy

vxuvuyzg vux Q1 Oãuty

g vxkyktúg jgy j~gy uxoktzgúwky suxgoyAyu exlfcfq

zxgçoju ê joyi~yyõuC stlgyk pq exlfcfq

tg

~sg sgoy w~k g u~zxg/k ,5- yk ní xkrgúõu ktzxk

skzujurumog jk gtíroyk jk iutzkxju

,4?;5-/ ks w~k eqpulfgtcõQgu, oyzuü/ igjg

Vky~rzgjuyA 9?'

g ju i~ojgju

suxgoy xkgoy/ kxg yghkx ,4- yk gy vkyyugy xkvxkyktzgs

uxoktzgúwky om~grsktzk u~ zktjks

gvktgy

ui~vgúõu k ojgjk/ i~pu uhpkzoàu/vgxzotju jg

jk w~k gy vkyyugy ~zoroçgszgtzu g uxoktzgúõu jg p~yzoúgiusu

joyi~yyõu

w~gtju

4?;;/ u xky~rzgju jk zxsy kyz~juy/ zuzgroçgtju ;3

u~ yu mxuvlõc,

yuhxk u jorksg xkgr

u~ stlgyk pc mxuvlõc,w~gtju gy j~gy uxoktzgúwky kyzõu

k 58'C k exlfcfq

jgy j~gy gzotmk:8'

k mxuvlõc,w~gtju gshgy yk gvxuâosgs

,Jorromgt( Ezzgt~iio/ 4?;;-1

juy ktzxkàoyzgjuy ~ygxgs/ ks grm~s mxg~/ gy j~gy uxoktzgúwky/ kshuxg

zktngs

u~ yu i~ojgju

s~rnkxky k juy 57'

loigju tg igzkmuxogexlfcfq
,:'-1

Ry :'

w~k gvxkyktzgxgs

w~k yu gvxkyktzgxgs

s~rnkxky1 E Pphcug pq exlfcfq
mxuvlõczkàk sgoy nuskty

,4:'-

k mxuvlõc,iutzxg 64'

iutyojkxgúwky

zkàk sgoy s~rnkxky ,;'w~k s~rnkxky ,:'-1

iutyojkxgúwky

w~k ~ygxgs yu p~yzoúg
yu jk i~ojgju

jk p~yzoúg728 kxgs nuskty
w~k nuskty

Ry 66'

,4'-/

kxgs
k 428

k g Pphcug pc

w~k suyzxgxgs kw~orthxoutgy

4:

j~gy uxoktzgúwky joyzxoh~txgs0yk/ yks jolkxktúg kyzgztyzoigxkrkàgtzk/ ktzxk nuskty
s~rnkxky ,48'-1 E vgxzoxjkyzgy kàojstiogy jk w~k uy nuskty

vktjks

iutyojkxgúwky

jk i~ojgju/

jk p~yzoúgk gy s~rnkxky vgxg iutyojkxgúwky

,4;'-

kyvutzgtkgsktzk

k
vgxg

Jorromgtxkozkxgyk~

vuyz~rgju jk w~k ní j~gy uxoktzgúwky suxgoy joyzotzgy/sgy joç w~k w~k y~g gtíroyk &rkàg ê
iutyojkxgúõu jk gshgy gy vkxyvkiizoàgy iusu
Vkgloxsg gotjg w~k &kyzky gingjuy
jg suxgrojgjk

ius

zujgy sgyi~rotgy

,Nunrhkxm/ Sogmkz-1[k

jk

vuyyu

vv15640566-1

w~k ní ~sg uxoktzgúõu vgxg u i~ojgju/

ü gyyosoríàkr vkrg zkuxogjk Nunrhkxm1Pgy u skysu

j~gy zxgpkzuxogy
joyzotzgy jk jkyktàuràosktzu/
ksvtxoigy

suxgr jkxoàgjgy jk gsuyzxgy

g s~rnkx luyyk kroxtotêjg ju vxkyktzk kyz~ju/ u

oxogàoxz~grsktzk jkygvgikx& (lfgo,

luo àoyzu/ kyzg iutyojkxgúõu

xkiutnkiojg/

~sg kâvrgtgúõu ksvtxoig vgxg g kw~ovgxgúõu
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