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Considerações iniciais
Investiga-se, nesse estudo, como o adolescente percebe sua relação familiar e a si mesmo e quais os conceitos de justiça e de auto-respeito que expressa, partindo da hipótese de que regras claras e coerentes são determinantes no estabelecimento de limites, méritos e deméritos, na qualidade do relacionamento entre pais e filhos, principalmente no período de adolescência, quando estes começam a receber da sociedade cobranças as mais diversas de posicionamentos sociais e morais.
Nem toda regra presente na interação familiar é de caráter moral, mas o respeito (sentimento) que existe na relação é moral e a consciência imposta por ele é um raciocínio moral imbuído de afetividade. Assim, concorda-se com Piaget quando afirma que a relação moral consiste numa troca de valores desinteressados em que cada um dos parceiros se coloca no ponto de vista do outro, reconhecendo sua escala (reciprocidade, respeito).
Adota-se a definição de justiça como a “aplicação consistente e contínua das mesmas regras e normas a cada um dos membros de um agrupamento social aos quais elas se aplicam” (Heller, 1998, p.20). E, entende-se auto-respeito ou respeito por si próprio como representações de si positivas (La Taille, 2002).
As preocupações diárias dos adolescentes Essas preocupações constituem-se basicamente de: afazeres domésticos e escolares; escolha profissional e vestibular; amizade, namoro e lazer., expressas em suas falas, revelam uma gama de crenças e pensamentos sobre seu relacionamento familiar que, de maneira muito própria, podem reforçar ou não o conceito de justiça e de auto-respeito que apresentam e contribuir para o esclarecimento de questões sobre a conduta intraindividual (consciência moral) e interindividual (interações cooperativas) dos mesmos.
Inspirando-se em Piaget (1973, 1977), segundo o qual: (a) o fenômeno moral é multifacetado e complexo e, (b) a autonomia é a tendência intelectual e moral dominante na adolescência, desdobra-se os dois aspectos apontados como foco deste estudo, nas seguintes questões: (1) a percepção do adolescente sobre sua realidade familiar possibilita inferir sobre o tipo de consciência que ele tem das regras familiares? (2) predomina na fala do adolescente o relato de condutas individuais (egocêntricas) ou condutas de cooperação? (3) qual o tipo de justiça expresso pelo adolescente? (4) o adolescente, quando fala de si, parece valorizar-se (valor de si)? (5) há relação entre o valor de si e o conceito de auto-respeito do adolescente? (6) que forma de respeito parece predominar na relação familiar do adolescente? (7) há relação entre os tipos de consciência e de conduta do adolescente frente às regras familiares e a forma de respeito que parecem predominar na relação familiar? (8) há relação entre os conceitos de justiça e de auto-respeito do adolescente e a forma de respeito que parecem predominar na relação familiar? (9) quais fatores o adolescente nomeia como importantes na relação familiar? (10) a percepção do adolescente sobre sua realidade familiar e sobre si mesmo possibilita deduzir que o estado de equilíbrio predomina na sua socialização?
Estas questões não são tratadas estritamente dentro de uma perspectiva piagetiana, mas apenas tomadas como ponto de apoio a discussão dos conceitos morais propostos por Jean Piaget.

Inspiração
Piaget (1973, 1977) é a fonte eletiva de inspiração nesse trabalho, embora também se considera idéias de outros teóricos, como Freitas (1997, 2002), Menin (2000), Kohlberg (1992), La Taille (2002).
Em O julgamento moral na criança (1977), Piaget defende que razão e afetividade estão imbricadas na construção da moralidade e que a moral é a necessidade de afeição recíproca. Uma relação familiar, portanto, é povoada de normas morais, ou seja, sistema de regras plástico, flexível, que exprime as interações reais em jogo numa sociedade e asseguram a conservação dos valores morais.
Afirma-se que Piaget não dicotomiza razão e afetividade ao definir moral como um sistema de regras, mas reforça o aspecto afetivo da moral ao dizer que um sistema de regras só se estabelece em relações de cooperação. O caráter próprio da cooperação é justamente o de levar a criança à prática da reciprocidade, da universalidade moral e da generosidade em suas relações com os companheiros. E, sendo o aspecto afetivo da cooperação e da reciprocidade, por exemplo, difícil de ser pesquisado, estuda a noção de justiça que, por ser uma noção moral racional, “parece resultar diretamente da cooperação, cuja análise psicológica pode ser tentada sem muitas dificuldades” (1977, p.173).
Em Estudos Sociológicos (1973), Piaget considera que toda sociedade – e leia-se toda família – apresenta mecanismos de trocas de valores e um conjunto de regras de conservação desses valores. O papel das estruturas operatórias – ações reversíveis que intervêm nas construções mentais – é o de garantir uma série de obrigações de ordem moral ou jurídica que assegurem o equilíbrio dos valores sociais, isto é, a harmonia do convívio social.
O homem, ser essencialmente social desde o nascimento, participa ativamente da construção de seu Eu (motricidade, inteligência, afetividade, moralidade etc.). Dada a possibilidade de uma coordenação da individualidade com o universal, o homem passa por um processo de diferenciação em que noções do Eu e do Outro são construídas conjuntamente, modos de pensar e agir heterônomos evoluem gradativamente para autônomos, e o equilíbrio nas trocas sociais anunciam o Eu adulto, ou seja, a personalidade. “Eu”, para Piaget, é sinônimo de personalidade, que é entendida como o “eu que se situa e se submete, para se fazer respeitar, às normas da reciprocidade e da discussão objetiva” (1977, p.83).
A existência de um sistema comum de signos e de definições, a conservação das proposições válidas e a reciprocidade de pensamento entre os interlocutores, segundo Piaget, garantem que o sujeito, em suas interações sociais, desenvolva a socialização do pensamento, inclusive sobre regras e normas morais e jurídicas.
Os conteúdos da moral vão se configurando como justiça – a mais racional das virtudes –, existindo duas morais: a moral autônoma, mais evoluída que a moral heterônoma. Embora Piaget fala em duas morais, existem todos os intermediários entre a heteronomia e a autonomia.
Quanto à justiça, Piaget acredita que a aspiração à justiça é a expressão de leis de equilíbrio próprias a todas as sociedades humanas e é uma tendência permanente para maior igualdade, reciprocidade e justiça.
Piaget divide o desenvolvimento da noção de justiça em três fases evolutivas. Na primeira, a criança, de até 7 a 8 anos, subordina a noção de justiça à autoridade adulta e é por isso que considera a injustiça como algo contrário às ordens dos adultos; os julgamentos estão acoplados à necessidade de punição expiatória – justiça retributiva – e, quando vai além disso, seu juízo segue a idéia de um tratamento igualitário – justiça retributiva acoplada à necessidade de punição por reciprocidade. Na segunda fase, a criança entre 8 a 11 anos, ao fazer um julgamento, considera os atenuantes da ação e também já é capaz de fazer a noção de igualdade prevalecer sobre a de autoridade e sobre a de necessidade de sanção – justiça distributiva/noção de igualdade –; a injustiça está associada às condutas contrárias à igualdade. E no terceiro estágio, para crianças acima de 12 anos, em média, a justiça distributiva predomina como forma de julgamento e é entendida pela noção de eqüidade, pois considera as circunstâncias pessoais de cada sujeito e associa os fatos relativos à sociedade adulta à noção de injustiça (justiça distributiva/noção de eqüidade).
E a família? Piaget aborda a relação familiar e a educação moral dos filhos e, mesmo considerando que na educação familiar predomina o respeito unilateral, principalmente nos primeiros anos de vida dos filhos, e que a estrutura jurídica de uma família não permite livre troca de valores, ele pontua que a família pode conservar seu equilíbrio se os pais, ao mesmo tempo em que impõem obrigações, são fonte de valores morais (há respeito mútuo, constante valorização dos filhos e distribuição de bens e afetos paralelos à ordem hierárquica). Também observa que a moral principia desde o berço e que a relação de autoridade de um pai sobre os filhos não pode ser considerada como de natureza puramente jurídica: ela se destaca do direito, mas é fonte igualmente de obrigações autenticamente morais.
Na relação familiar, todas as transições são naturalmente concebíveis entre o respeito unilateral e o respeito mútuo, inclusive as de simples acordo mútuo em que relações de subordinação às ordens, instruções etc. não mais existem porque pais e filhos reconhecem mutuamente a legitimidade do ponto de vista do outro.
E o que diz Piaget sobre o respeito? Respeito aos outros e respeito a si próprio? Esse é um sentimento ligado às valorizações positivas (e a sua ausência às valorizações negativas) das pessoas, em oposição à valorização dos objetos ou dos serviços. Respeitar é um sentimento em relação aos indivíduos e que se aplica a si mesmo e, segundo Piaget, significa atribuir um valor a alguém e reconhecer sua escala de valores. Não significa adotar essa escala, mas atribuir-lhe valor do ponto de vista daquela pessoa.

Razões e procedimentos
Para abordar como o adolescente percebe sua relação familiar e a si mesmo e quais os conceitos de justiça e de auto-respeito que expressa, realizou-se entrevistas individuais com 17 rapazes e 26 moças de diferentes idades, da mesma série escolar (terceiro ano do ensino médio) e de contexto escolar diferente (escola pública e escola privada).
Comunga-se com as idéias de Szymanski (2000) que, ao se inspirar em Lakatos, diz que a entrevista é um processo investigativo, interativo, pleno de emoções e sentimentos, que inclui relação de poder e desigualdade entre entrevistador e entrevistado, condições psicossociais específicas de uma situação de interação face a face, construção do significado na narrativa e presença de uma intencionalidade, que resulta na construção de um conhecimento organizado de forma específica. Os conteúdos investigados numa entrevista são ‘fatos’, opiniões sobre ‘fatos’, sentimentos, planos de ação, conduta atual ou do passado, motivos conscientes para opiniões, sentimentos e condutas.
Este não é um estudo sobre o desenvolvimento de conceitos abordados por Piaget, mas sim uma análise das percepções desses conceitos. Objetiva-se categorizar as expressões dos adolescentes a partir das referências de Piaget ao tema em foco, sem alinhar-se aos seus estudos de desenvolvimento moral, e, para tanto, recorre-se à análise de conteúdo. Este procedimento comparativo serve para verificação das expressões verbais carregadas de componentes cognitivo, afetivo, valorativo e historicamente mutável do adolescente, dos significados e sentidos dessas falas. Presta-se também às inferências sobre as causas e/ou antecedentes das mensagens emitidas para se compreender as características de seu produtor, ou seja, fornece informações sobre o adolescente: concepções de mundo, interesses, características psicológicas, representações sociais, motivações, expectativas etc.

Diálogo
O papel da família de educar para a vida – instituição normativa – permanece forte e reconhecido pelos adolescentes, pois a percepção deles sobre a qualidade da relação familiar está carregada de componentes afetivo e valorativo. Ambos os sexos descreveram a família de forma positiva, simbolizando aceitação desse papel normativo. Mas essa descrição positiva também é indicador de preocupação da família contemporânea – mãe e pai participantes – em atender às necessidades dos filhos em todos os aspectos de sua formação.
Ambos os sexos fizeram referências sobre a figura paterna: ou exaltavam-na, ao ressaltar sua presença ativa na formação dos filhos, ou lamentavam a sua “ausência”, pois o relacionamento com a figura paterna é, segundo alguns entrevistados, problemático e as causas desse desgaste parecem embutidas na dificuldade que o pai, principalmente, apresenta para se adaptar “aos novos tempos”, de sair da sua “ignorância” e de “assumir responsabilidade” ao invés de entregar-se ao alcoolismo. A alta porcentagem de mães donas de casa também indica que o pai ainda é o “provedor” da família, cabendo a mãe os cuidados da casa e a educação dos filhos.
A família simboliza segurança para alguns adolescentes, onde há “união”, “amor”, “bondade”, “harmonia”, “carinho”, “paciência”: “é tudo para mim”, “não deixam faltar nada”. As adolescentes são mais perspicazes em detectar falhas de formação que os rapazes: elas reclamam da falta de conversa, da falta de maior convivência com os pais, da discriminação de tratamento dos pais com os filhos etc. Os rapazes, por sua vez, podem ter emitido mais avaliação positiva de sua família que as adolescentes por usufruírem vantagens proporcionadas ao sexo masculino, próprias de nossa cultura, o que os faz mais satisfeitos com a educação recebida.
O adolescente, longe de ser um alienado, possui valores, segundo indicadores encontrados na representação de si, e a amizade, autenticidade é a categoria a que mais se referem, mesmo quando sua fala está relacionada aos seus pais: “minha mãe é minha melhor amiga”. Assim, a pequena referência à justiça, de ambos os sexos, pode ser explicada pela alta freqüência com que se referem à amizade, pois essa é uma virtude que, conforme Aristóteles (Ética a Nicómaco, VIII-IX), serve de transição entre o objetivo da “vida boa” e a justiça. As virtudes bondade, solidariedade, alegria, perseverança, reciprocidade também receberam destaque na fala dos adolescentes: essas virtudes complementam as de amizade e de justiça.
Adolescentes do sexo feminino apresentaram alta freqüência de respostas na categoria avaliações “negativas”. A que relacionar verbalizações como “tímida”, “teimosa”, “mimada”, “insegura”, “fechada”, “nervosa”, “chorona”, “sensível”, “deprimida”?
Bruner (1997) entende que valores são inerentes a compromissos assumidos com ‘estilos de vida’ e os estilos de vida, em sua complexa interação, constituem uma cultura. Os valores, portanto, são compartilhados e dizem respeito à nossa relação com uma comunidade cultural e “se incorporam à auto-identidade da pessoa e, ao mesmo tempo, a situam em uma cultura” (p.34). Esses compromissos são vistos como ‘disposições’ que caracterizam pessoas: esposa leal, pai dedicado, bom filho, pessoa amiga, fiel, chata, justa.
Por sua vez, La Taille (2001), ao tratar sobre autoconceito – conjunto de representações de si – diz que “os valores associados às representações de si podem ser não morais (por exemplo, ser bonito, rico, inteligente), podem até ser imorais (ser violento, despótico, ‘esperto’ etc.) e podem ser morais” (p.95). No campo dos valores morais, conforme o referido autor, virtudes como generosidade, gratidão, justiça e coragem podem ser associadas ao Eu. Vários valores podem compor as representações de si do adolescente, fato que pode nos remeter a um estudo das virtudes, uma vez que representam uma leitura ética da personalidade.
Quanto às avaliações “negativas” que predominaram na fala das adolescentes, observa-se que em nossa cultura, de modo geral, tratam-se diferentemente filhos e filhas (gênero) e, assim, não se “concebe” que um menino possa ser “chorão”, “sensível”, mas uma garota sim e ela se sente reconhecida por essas características, dificultando, por exemplo, a associação desses aspectos à depressão, às mudanças hormonais, “aos fenômenos de depressão e luto (que) acompanham o processo identificatório da adolescência” (Knobel, 1992, p.57). Não estaria aí a explicação da alta freqüência de avaliações “negativas” na fala dos adolescentes do sexo feminino a respeito de si mesmas? Mas, apoiando-se em Adler (1992), que criou os conceitos de sentimentos de inferioridade e de superioridade para explicar a identificação do ser humano com valores positivos e em sua afirmação de que o sentimento de inferioridade não depende de problemas objetivos para existir, mas é explicado pela busca natural do homem em procurar superar-se, elabora-se a seguinte questão: as adolescentes apresentam mais aguçadamente motivação em busca de representações de si satisfatórias? É isso que as tornam mais autocríticas, mais determinadas a superar-se?
O fato de os entrevistados conceituarem respeito a si mesmo como controle de desejos, força de vontade, avaliação prévia das ações, indica que os mesmos têm certa preocupação com o que se é e o que se deseja ser e isso está relacionado com a busca de valores positivos. A alta freqüência de respostas do sexo feminino qualificando auto-respeito como amar-se, valorizar-se, aceitar-se (amor próprio, autovalor) permitem identificar a forte presença do aspecto emocional nesse conceito, destacando-se o aspecto cognitivo na alta freqüência de respostas do sexo masculino que caracterizam o auto-respeito como autocuidado. Estas respostas refletem ainda a incorporação das estruturas do pensamento social, as quais pressionam os jovens a não cair “nas tentações de hoje” (cigarro, bebida alcoólica, droga, “bagunça na rua” etc.). Outro fator que reforça essa inferência é a presença de respostas em que o conceito de respeito a si mesmo é sinônimo de autoconfiança, determinação (cabeça feita) e autenticidade.
Piaget afirma que os jovens são capazes de lidar com sistema comum de signos e de definições, de conservar proposições válidas, de reciprocidade de pensamento, o que garante o desenvolvimento da socialização do pensamento, inclusive sobre regras e normas morais e jurídicas. Infire-se, assim, que a alta freqüência de respostas associando igualdade, respeito, solidariedade à justiça é indicador de valores que os jovens possuem ou almejam e que podem servir de transição entre o objetivo da “vida boa” e a justiça, pois estão associados à amizade sendo também indício de que esses adolescentes possuem uma tendência permanente para maior igualdade, reciprocidade e justiça. A nomeação de valores como confiança, fidelidade, honestidade reforça essa tendência, porém a freqüência expressiva de respostas que descrevem justiça como sinônimo de obediência à autoridade indica a presença do respeito unilateral nas relações familiares.
Nota-se que o adolescente, ao apontar “falhas” na relação familiar, as quais não gostaria de repetir no futuro, parece denunciar a influência da cultura sobre eles. Um jovem que diz, por exemplo, que pretende jogar bola ou passear com os próprios filhos expressa sua visão de que a figura paterna, hoje, deve participar da formação dos filhos, não só financeiramente, mas em todos os aspectos.
Infire-se, a partir desses indicadores que, para ambos os sexos, respeito e diálogo são valores expressivos de uma boa relação familiar e que sua falta pode resultar na luta do adolescente por liberdade de expressão, mesmo que essa signifique sair de casa (busca do próprio caminho; auto-sustento). O direito e o desejo do adolescente à liberdade, em nossa sociedade, parece se somar à cobrança feita a ele para que corra atrás do seu futuro – leia-se sustento –, para que “se faça na vida”.
Comunga-se com Piaget (1973, p.37) de que, determinado por “seus interesses, seus prazeres ou seus esforços e sua afetividade em geral”, o sujeito conhece certos valores “espontaneamente sistematizados graças aos sistemas de regulações afetivas e estas regulações tendem para o equilíbrio reversível caracterizando a (força de) vontade”.
A informação de que os adolescentes do sexo feminino opinaram mais sobre justiça, respeito, direitos e deveres, que os do sexo masculino, reforça a inferência de que as mulheres são ou estão mais atentas, mais críticas à própria formação. A leitura do conteúdo dessa categoria permite verificar que essas opiniões tratam principalmente do tema respeito (a si, ao outro, à família). O sexo masculino, por sua vez, emitiu mais opiniões sobre temas gerais.
Verifica-se também que ambos os sexos emitiram um número relativamente grande de opiniões sobre adolescência, expressando assim suas opiniões e crenças sobre a fase em que estão vivendo. Essas falas parecem reforçar: 
	a adolescência como fase de imaturidade, de rebeldia, porque o jovem quer realizar seus desejos, mas tem deveres a seguir e isso o “chateia”;

a adolescência como fase difícil, conturbada, “cheia de novas experiências, em que nem o adolescente sabe o que quer”.
o reconhecimento/queixa de que o adolescente tem direitos e deveres e que os últimos são numericamente maiores que os primeiros;
a sugestão de que o adolescente deveria ser melhor orientado (apoio) para alcançar seu objetivo que é o de ser independente.
O adolescente também parece acreditar que na família é natural acontecer desavenças e que isso não a desqualifica para seu papel de estruturar a pessoa (“pessoa que é criada sem regra, sem nada, não vai ter responsabilidade. Não vai saber o que é uma família”). Reforçando essas crenças, os jovens emitiram opiniões de que os pais, além de ter autoridade sobre os filhos, têm que “conhecer bem os filhos, saber o que cada um é capaz de fazer”, “criar os filhos para o mundo”, porque afinal “nossos pais sempre quer o melhor para a gente”.
Algumas falas complementares às crenças do adolescente sobre família, pais e filhos estão contidas na categoria hierarquia, rivalidade e gênero. O adolescente parece acreditar que há preferências dos pais em relação aos filhos, pois percebe diferenças de tratamento dos pais para com os filhos e ora explica isto pelo gênero, ora pela posição hierárquica dos filhos. Mas encaram a rivalidade entre irmãos como algo natural: “todo irmão briga”; “briga normal de irmão”; “briga entre irmãos nunca vai deixar de ter”.
Crenças e ditados populares, que expressam a tendência humana de afirmação de identidade (Sarti, 2003), também foram expressos pelo adolescente. Cita-se alguns: “digas com quem andas, que eu direi quem você é”; “não segure demais os filhos porque eles escapam pelos dedos”; “quem tem um ideal vai ser o que quer ser”; “o importante é fazer o que se gosta”; “cada um tem que ter personalidade, opinião própria para poder engatar uma vida melhor”; e, “não tem necessidade de cobrar um amigo, você pode precisar dele e ele terá então a oportunidade de pagar o que deve”.
Quanto à influência das relações interindividuais na constituição da regra, infere-se que: (1) um pequeno grupo de adolescentes parece ter consciência das regras familiares e de que pode colaborar na sua construção, (2) um outro grupo parece em transição entre a obrigatoriedade e o caráter decisório das regras e, (3) um terceiro, com representatividade maior do sexo feminino, parece ter a obediência às regras familiares como obrigação.
A atenção do adolescente do sexo masculino à intencionalidade dos pais parece maior do que da adolescente e também parece justificar melhor a importância do diálogo, da colaboração e da responsabilidade. As jovens são mais de reclamar particularidades da relação familiar e seus relatos evidenciam a presença de fatores culturais que parecem reforçar o processo de responsabilidade objetiva e o pensamento egocêntrico. Em nossa sociedade, por exemplo, o “não”, sem grandes justificativas ou até sob alegações de proteção contra a violência, é dito mais comumente para a filha que para o filho.
Os conceitos de justiça presentes nos relatos permitem inferir que a justiça distributiva/noção de igualdade é o tipo de justiça que predomina nesses adolescentes. Contudo, faço as seguintes considerações:
	no domínio da justiça retributiva, por exemplo, são esperados dois tipos de reação com respeito à punição: (1) reação de encarar a sanção como justa, necessária e eficaz, as quais as relações familiares e sociais reforçam; (2) reação de acreditar que as únicas punições justas e possíveis são aquelas que consistem num tratamento por reciprocidade, e que o adolescente já compreende a reciprocidade como o elo de ligação entre uma regra a ser respeitada por ele e pelos outros, não havendo necessidade do castigo físico. Portanto, conceitos de justiça como a aplicação de uma punição para “deixar as coisas certas” ou “como algo certo, lutar para mostrar o que é certo” não são respostas esperadas, mas possíveis e presentes em alguns relatos;

a justiça distributiva ou igualitária deriva do respeito da criança pelo adulto, mas é resultado da interação/cooperação das crianças umas com as outras ou entre elas e os adultos. A valorização da igualdade deriva dos hábitos de reciprocidade, de solidariedade, presentes nas relações em que o respeito mútuo predomina. Assim, o que significa a alta freqüência de respostas de justiça distributiva/noção de igualdade que, proporcionalmente, o sexo masculino apresenta sobre a freqüência das adolescentes? Eles estabelecem mais relações de reciprocidade que as adolescentes? O respeito mútuo impera nas relações familiares dos entrevistados do sexo masculino? O fator gênero explicaria essa diferença? Por que o sexo feminino apresenta maior freqüência de respostas do tipo justiça retributiva?
não se observou nenhum conceito de justiça relacionado à justiça distributiva/noção de eqüidade. Por quê? Se os adolescentes do sexo masculino apresentaram uma preocupação maior com a intencionalidade de seus pais, por exemplo, por que não definiram justiça como eqüidade?
Outros fatores reforçam as questões acima: (1) a alta distribuição de sujeitos com avaliações positivas de si; e (2) o fato de que apenas as adolescentes emitiram respostas de avaliação negativa. Por quê? Tendo observado a alta distribuição de sujeitos, cujas avaliações de si condiz com o próprio conceito de auto-respeito, por que apenas as adolescentes tiveram freqüência de respostas na categoria não? Isto é, por que as avaliações que fazem de si não são condizentes com o conceito de auto-respeito que emitiram?
O respeito unilateral predomina nas relações familiares, principalmente nas famílias das adolescentes, e, o respeito mútuo tem uma freqüência maior nos relatos dos entrevistados do sexo masculino. Infere-se, então, que, ou as adolescentes são “pessimistas” sobre seu relacionamento familiar, ou realmente o fator gênero é um determinante na forma de respeito que predomina nas relações familiares.

Considerações finais
Neste estudo, buscou-se uma interlocução, via entrevista, com adolescentes e recorreu-se à análise de conteúdo para construir significações referentes à vida real dos mesmos. Uma síntese da referida análise pode ser anunciada com a seguinte questão: Quais conclusões posso tirar desse estudo da percepção de adolescentes sobre suas relações familiares em contraponto com seus conceitos de justiça e de auto-respeito?
Pelas análises empreendidas destaca-se que: (1) o pensar moral dos adolescentes e a forma de respeito existente na família são predominantemente incoerentes; (2) há uma diferença em gênero na percepção dos adolescentes sobre a relação familiar e sobre si mesmos; (3) poucos têm consciência do caráter decisório das regras familiares e de que podem colaborar na sua construção; (4) os conceitos de justiça e de auto-respeito indicam preocupação com o que se é, com o que se deseja ser e com a busca de valores positivos.
Enfatiza-se que a capacidade cada vez maior do adolescente de compreender os motivos, as intenções dos pais, é limitada porque o diálogo, a liberdade de expressão e o respeito mútuo não predominam no âmbito familiar. Mas à medida que o jovem convive num ambiente valorativo, torna-se mais consciente do caráter decisório das regras, principalmente das regras familiares e escolares, e cresce sua capacidade de analisar razões subjetivas em jogo.
Lembrando que: (a) Piaget sempre valorizou os métodos de ensino fundados na vida coletiva e na livre discussão de idéias; (b) a família é uma instituição criada pelos homens em relação; e, (c) esta instituição, para responder às necessidades sociais, se constitui de formas diferentes em situações e tempos diferentes, conclui-se que, nos dias de hoje, sugerir a intensificação da prática de relações de cooperação, geradora de responsabilidade e de acordo mútuo, principalmente na família e na escola, não é redundância nenhuma.
É necessário repensar o modo de funcionamento destas instituições em favor de uma educação moral, pois a conscientização da importância de se buscar estabelecer acordo mútuo entre seus elementos e a prática cada vez mais constante da cooperação nas relações familiares e escolares é importante como elemento de construção da personalidade do adolescente, como também o é a motivação para procurar valores, inclusive valores morais.
Parafraseando Macedo (2001), que trata sobre a educação inclusiva, digo que a educação moral supõe uma mudança em nós, em nosso cotidiano, das estratégias que utilizamos, dos objetos e do modo como organizamos o espaço e o tempo na nossa família e nossa escola. Ser autônomo é ser parte e todo, ao mesmo tempo, é ser responsável, como parte e como todo, numa relação.
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