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No quesito aprendizagem, especialmente no contexto da graduação, os alunos são
submetidos aos planos de ensino, parte do projeto pedagógico do curso de Psicologia,
os quais tem como meta e objetivos ampliar os conceitos das mais distintas áreas da
Psicologia, enfatizando-se nesse momento a episteme da Análise do Comportamento
(AC). A Análise Experimental do Comportamento nesse sentindo tem como intuito
promover por meio do laboratório didático ampliação dos conceitos teóricos e práticos
da AC, bem como proporcionar aos alunos um olhar científico iniciante. O laboratório
tradicional, no qual os sujeitos experimentais eram ratos albinos submetidos a
experimentos na caixa de Skinner, perdeu espaço por diversos aspectos, sejam eles
éticos, ou em uma nova percepção da aprendizagem aos alunos, , para o uso do
Software Sniffy–Pro – The Virtual Rat. A partir da experiência de monitoria no
Laboratório Experimental de Análise do Comportamento foi possível observar não
somente a interação dos alunos, o processo de aprendizagem e as contingências em
operação para a exposição de conteúdos de Análise Experimental do Comportamento.
A monitoria auxiliou no suporte aos alunos frente as dificuldades enfrentadas não
somente quantos aos conceitos referentes a AC, como manipulação do Software, em
especial para variações de ocorrências derivadas do mesmo, como tradução do inglês,
acompanhamento dos procedimentos com maiores dificuldades e problemas
derivados da instalação e manutenção do Sniffy-Pro nos computadores. Este trabalho
visou identificar as dificuldades no processo de aprendizagem com o uso do Software
Sniffy-Pro e formas de manejo das dificuldades comportamentais apresentadas pelos
alunos objetivando dessa forma uma aprendizagem mais efetiva. A monitoria
proporcionou a observação de comportamentos emitidos pelos discentes durante os
experimentos com o uso do software Sniffy-Pro como déficit no repertório no manejo
do computador, falta de concentração dos estudantes durante as instruções iniciais
dadas pelo professor devido aos múltiplos estímulos em sala, comportamentos e
sentimentos de frustação devido a alguma falha técnica, seja de hardware, seja de
software. Portanto, o atual relato refere-se a três aulas em laboratório, onde foram
trabalhados os experimentos de nível operante, treino ao comedouro e modelagem.
Para um maior aproveitamento das aulas e absorção dos conteúdos propostos pelo
Sniffy, mesmo frente as dificuldades apresentadas, os alunos tiveram acesso a
exemplos práticos, no contexto clínico, auxiliando os mesmos a uma melhor
visualização da análise experimental e de como aplicar os conceitos apreendidos.
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