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INTRODUÇÃO
Nos dias atuais impõe-se a necessidade de formular propostas de Educação capazes não só de preparar recursos humanos para a era da tecnologia, mas também de respeitar o aluno enquanto ser humano e cidadão. E, para que essa missão se efetue, é inaceitável o descaso frente ao impacto que o uso difundido do computador vem tendo nos modos de interação.
Destacamos para analise, no presente trabalho, o uso da internet, uma forma de interação que tem se destacado na transferência de valores e atitudes sociais.
Pacheco (1997), salientando o poder da Internet influenciando a construção do intelecto e da moral do homem, afirma que a inexistência de fronteiras faz do hiperespaço um ambiente simbólico singular, no qual cada pessoa se vê obrigada a reconstruir sua subjetividade. 
A preocupação em discutir a questão ética e moral na era da internet pode é vista por Weiser: 
Democracy is based on the principle that if the people have enough information, wise decisions will be made. In an age in wich embedded computers will provide us with ever more information, it is vital that the ethical implications of this new technology be openly debated (WEISER, 1998, p.69)
Concordando com a citação acima, pretendemos entender qual é o pensamento de professores, que trabalham com a educação e tecnologia, quanto a insersão da comunicação eletrônica em rede, na busca de indivíduos autônomos ou heterônomos, sendo que para tanto usamos como base a teoria de Piaget a respeito da moralidade.

2. PIAGET E A MORALIDADE 
Piaget, o psicólogo da moralidade, verifica a autonomia do sujeito em dois domínios, ambos embasados na razão.
O primeiro deles é a construção da razão. Para reforçar esta afirmação basta recordarmos que para a epistemologia genética, o pensamento racional advém do esforço que o sujeito faz para pensar sobre seu próprio agir ou pensar. É claro que isto não exclui o sujeito do meio, pois sem a solicitação deste, aquele não refletiria. 
O segundo domínio refere-se à função da razão. Para Piaget, a autonomia ocorre quando o indivíduo é capaz, pela razão, construída segundo as estruturas próprias do sujeito, de se opor à autoridades.
Em resumo podemos afirmar que para Piaget o desenvolvimento moral pode mostrar duas tendências:
1ª - Heteronomia: inicia-se quando as tendências afetivas da criança ligadas aos primeiros sentimentos morais passam a ser sujeitas às autoridades exteriores à criança. Na consciência das regras, essas são vistas como sagradas e imutáveis, existindo por si mesmas, independente das pessoas. A prática das regras é imitativa e egocêntrica e os julgamentos por responsabilidade objetiva. A criança heterônoma é, então, moralmente governada por outros.
2ª - Autonomia: inicia-se quando as crianças intercambiam seus pontos de vista com outras iguais. Predomina o respeito mútuo, iniciando-se, assim, a construção de seus próprios valores. As regras não são mais eternas, intangíveis, mas sim estabelecidas através de um consenso; a prática das regras é cooperativa, baseada no princípio de reciprocidade e os julgamentos se dão por reciprocidade subjetiva. A criança autônoma é, então,  governada moralmente por si própria.
Assim, se pudéssemos detalhar melhor os fatores que levam um indivíduo a superar a heteronomia e chegar à autonomia, poderíamos pontuar: superar o egocentrismo e chegar à descentração e superar a coação e chegar à cooperação

3. NOSSA PESQUISA
Escolhemos como sujeitos de nosso estudo, professores de 1ª a 4ª série de uma escola particular de Presidente Prudente que estavam envolvidos com a informática na educação. A fim de pesquisarmos o tema em analise utilizamos um questionário de evocação livre a partir do tema  informática / internet e moral.  Solicitou-se do sujeito que respondesse o que pensava, sentia e imaginava a respeito do determinado tema/palavra apresentado, sendo que para o tratamento dos dados utilizamos o software SPADT (Sistème Portable pour l'Analyse des Données Textuelles). As respostas foram digitadas em um editor de texto, com o número do questionário como identificador do sujeito, da seguinte maneira:
---- 0001 (indica o sujeito nº 1)
(digita-se a resposta ou deixa-se a linha em branco quando não há respostas)
---- 0002
Vejamos os resultados:

a) Quanto ao tema INTERNET E MORAL, tivemos os seguintes resultados: 
0001
pessoal momentâneo 
0002
Cuidado limite respeito_consigo 
0003
nova aprendizagem 
0004
limite 
0005
Interação pesquisa mundo 
0006
formação conhecimento influencia sexo ilimitado 
0007
chat sexo 
0008
Isolamento imprevisível 
0009
Indisciplina 
b) Quanto ao tema INTERNET E COOPERAÇÃO, tivemos os seguintes resultados: 
0001 
Interação 
0002
Interação informações 
0003
Explorar
0004
Conflito 
0005
Escola casa 
0006
Coopera pesquisa interação 
0007
Acesso biblioteca 
0008
Interação 
0009
Palavras ligadas 

c) Quanto ao; tema INTERNET E EDUCAÇÃO, tivemos os seguintes resultados: 
0001
Afinidade inteligência 
0002
Pesquisa montar texto 
0003
Aperfeiçoamento 
0004
Auxilio 
0005
Pesquisa trabalho 
0006
Pesquisa estudo 
0007
Aprendiz futuro 
0008
Difundir informação 
0009
meio 
d) Quanto ao tema INTERNET E HONESTIDADE, tivemos os seguintes resultados: 
0001
Relativo liberdade 
0002
Atenção comparação 
0003
Honestidade maquina 
0004
Carater 
0005
Cuidados 
0006
Inexistente 
0007
roubar 
0008
Dificuldade auto censura 
0009
Honestidade 
e) Quanto ao tema MORAL E COMPUTADOR, tivemos os seguintes resultados: 
0001
Variável preocupante 
0002
Solidão autonomia egoísmo 
0003
Analisar 
0004
Inexistente 
0005
Brigas desonestidade honestidade consciência 
0006
Influencia negativa 
0007
jogos 
0008
Desrespeito 
0009
Conceito distante 
f) Quanto ao tema MORAL E EDUCAÇÃO, tivemos os seguintes resultados:

0001
Independentes 
0002
Criatividade interação desenvolvimento 
0003
Necessidade 
0004
Necessidade 
0005
ensinar educar correto 
0006
papel educação 
0007
Professor cola aluno 
0008
Necessidade 
0009
necessidade 
g) Quanto ao tema COMPUTADOR E COOPERAÇÃO, tivemos os seguintes resultados:
0001
ligados 
0002
trocas 
0003
Aprender 
0004
Individualismo 
0005
Facilidade dinâmica 
0006
cooperar 
0007
Desemprego
0008
interação 
0009
meio 
h) Quanto ao tema COMPUTADOR E INTERNET, tivemos os seguintes resultados:
0001
Imprescindível ligados complementação 
0002
viagem conhecimento 
0003
Conhecimento viagem informação 
0004
ligados imprescindível 
0005
interação facilidade comunicação 
0006
Instrumento aprendizagem 
0007
lentidão diversificação 
0008
ampliar conhecimento 
0009
ligados globalização 


Foi ainda, solicitado a um dos professores que elaborasse um texto sobre o tema: A influencia da internet na construção de um comportamento para a autonomia ou heteronomia em crianças.
O propósito deste instrumento foi avaliar o posicionamento quanto a importância do desenvolvimento do comportamento moral das crianças educadas também através da internet.
A fim de analisarmos a redação elaborada utilizamos o  sistema de análise de textos (SAT) que  é um software que foi desenvolvido a fim de auxiliar pesquisadores que desejam através de uma análise temática de um texto ter elementos para uma maior entendimento de atitudes, valores a respeito de um dado assunto.
A fim de usarmos o SAT,  digitamos no Word, a redação elaborada pela professora pesquisada:

Hoje com a globalização não podemos negar que o computador está presente na educação. O computador veio auxiliar as disciplinas e dar um conhecimento maior para as crianças, possibilitando melhorar a pesquisa, a comunicação com crianças, até mesmo de outros estados e países.
Mas a inserção do computador significa não só mais um instrumento na educação, sendo que temos que ter cuidado para que este não seja perigoso, isolando a criança ou possibilitando a esta fazer trocas mentirosas.

Depois, fomos ao programa SAT e classificamos cada palavra do texto em tipo 1, que tem as seguintes variáveis: adjetivo, substantivo, verbo, palavras instrumento e tipo 2, com as variáveis positiva, negativa, neutra.

4. A DISCUSSÃO
Para identificarmos algumas representações dos professores pesquisados convém analisarmos as associações que realizam ao serem-lhes apresentadas as palavras aliciadoras .
Vemos que a respeito do tema INTERNET E MORAL, a maioria dos professores  acreditam que a internet limita a moral, isola, causa indisciplina, é imprevisível. A mesma idéia negativa apareceu na redação analisada pelo SAT, com o verbo isolando e o termo mentirosas.
Já com relação a INTERNET E COOPERAÇÃO, observamos que os professores tem uma concepção de como se chegar a cooperação através do conceito de Piaget. Assim, as respostas refletem um conhecimento teórico sobre moral, sendo que com relação a promoção da cooperação pela internet, os pesquisados refletem um grande otimismo. Tal otimismo foi revelado na freqüência da palavra interação e também com a frase: comunicação com crianças até mesmo de outros estados, expressa na analise do SAT
Na relação INTERNET E EDUCAÇÃO, novamente a atitude dos professores foi de otimismo, quando há uma freqüência grande da palavra pesquisa, ou ainda o aparecimento de palavras próximas como aperfeiçoamento, informação etc.
Na redação o otimismo continua quando se fala na possibilidade de melhorar a pesquisa, o conhecimento.
Porém, o otimismo não permaneceu quando citamos a relação INTERNET E HONESTIDADE. Apesar de não haver respostas com palavras idênticas, estas caminham no mesmo sentido, ou seja, da inexistência, dificuldade, freqüência de roubo, necessidade de atenção.
A preocupação com a honestidade também aparece na redação quando se fala em cuidado para não haver trocas mentirosas.
A negatividade continua na relação MORAL E COMPUTADOR representada pelas expressões: preocupante, solidão, inexistente, desonestidade, influência negativa, desrespeito. Na redação dos professores a negatividade esteve presente com os termos isolado e mentirosas.
Mostrando conhecer bem o universo que compõe a educação, e sua função moral, os professores reconhecem com grande freqüência a necessidade da relação MORAL E EDUCAÇAO.
Quanto a relação COMPUTADOR E COOPERAÇAO, apesar de distintas as respostas, a maioria caminha para o sentido de ligadas, necessidade, interação entre computador e moral em busca da cooperação e aprendizagem. A necessidade de se pensar a cooperação ligada ao computador também aparece na redação com os termos troca e comunicação.
Finalmente, quanto a relação COMPUTADOR E INTERNET a freqüência das respostas foi alta no sentido de ser imprescindível e dar conhecimento. A mesma idéia foi escrita na redação com os termos auxiliar e melhorar.
De todos os resultados analisados, observamos que os professores reconhecem que a internet traz a interação, auxilia na obtenção de informação, mas pode também ser perigosa na medida em que não tem na máquina a reciprocidade social.
A divisão de opiniões positivas e negativas frente a inserção da internet para o desenvolvimento moral fica ainda mais clara quando:
1) o programa SAT nos dá o resultado de cinco palavras negativas e seis palavras positivas expressas na redação do professor pesquisado;
2) o professor usa em sua redação verbos indicando ações do computador como instrumento positivo (auxiliar, dar , melhorar...), mas ao mesmo tempo, coloca adjetivos com conotação negativa (perigoso, mentirosas...) 
3) o professor, em sua redação, insere termos muito próximos aos outros professores pesquisados com o instrumento das palavras aliciadoras, como por exemplo pesquisa, conhecimento, isolado , mentira etc., mostrando novamente que o otimismo e o pessimismo estão lado a lado!
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