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Eventos privados são estímulos ou respostas que só podem ser sentidos ou observados 

por uma pessoa – aquela que emite as respostas ou é afetada pelos estímulos. Os 

eventos privados constituem, historicamente, o maior problema epistemológico da 

psicologia: O que são? Por que ocorrem? Qual é o seu papel na explicação dos 

fenômenos psicológicos? As tentativas de responder a perguntas como essas 

atravessam toda a história do pensamento humano, e definem as características de 

muitas teorias filosóficas, sociológicas, econômicas, políticas, etc. A possibilidade de 

múltiplas respostas para tais perguntas também explica, em grande parte, a diversidade 

teórica da psicologia. Para o behaviorismo radical, eventos privados são eventos 

comportamentais. Enunciar essa premissa básica, porém, é apenas o começo: relações 

comportamentais que contém eventos privados podem ser das mais variadas. 

Supostamente, porém, é possível explicar essa variabilidade a partir dos princípios da 

análise do comportamento. Esta é a proposta do presente curso. Buscaremos analisar 

vários fenômenos classicamente abordados pela psicologia, em especial, aqueles 

tratados sob os nomes de consciência, inconsciente e sonhos. O objetivo é permitir aos 

participantes do curso a aquisição das habilidades analíticas e verbais necessárias para 

“comportamentalizar” os eventos chamados “mentais”, de modo que possam identificar 

eventos comportamentais sempre que estiverem, na teoria e na prática, diante de tais 

eventos. O mini-curso abordará também a construção histórica da dicotomia mente-

corpo, e a forma pela qual o behaviorismo tem lidado com ela – mostrando, inclusive, que 

nem mesmo Jonh Watson negava a existência, a importância ou a possibilidade de 

estudar eventos privados. Além disso, tratará da questão da “causalidade” relacionada 

aos eventos privados: eventos privados podem “causar” eventos públicos? O tratamento 

dessa questão é muito importante, pois a posição do behaviorismo radical sobre a tarefa 

da psicologia em termos de explicação “causal” define em grande parte seu tratamento 

sobre a questão dos eventos privados. 
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