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Uma das características mais frequentes de pessoas com transtorno de ansiedade 

social é o medo de falar em público. O comportamento de falar em público é requerido 

de profissionais como professores, advogados, repórteres, vendedores dentre outros, e 

também dos estudantes universitários, principalmente, em situações nas quais estão 

sujeitos a avaliação. O medo excessivo e a esquiva frequente das situações que 

requerem o desempenho desse tipo de comportamento prejudicam a atuação em 

diversas atividades profissionais ou até impem os indivíduos de assumir determinados 

empregos. Assim, a investigação de procedimentos para a psicoterapia do medo de falar 

em público é relevante do ponto de vista social e econômico.  

Os tratamentos para o medo de falar em público, assim como para outros 

transtornos de ansiedade, são diversos. Um dos procedimentos mais utilizados é a 

exposição gradual aos estímulos temidos, podendo ela ser feita in vivo, por imaginação 

e, mais recentemente por meio da realidade virtual (virtual reality). A realidade virtual 

consiste em uma interface para aplicações computacionais que permite interação em 

tempo real do indivíduo com um cenário tridimensional (Tori & Kirner, 2006). Além 

disso, é possível de se utilizar dispositivos multissensoriais e de feedback juntamente 

com os recursos de realidade virtual, o que contribui para que o indivíduo se sinta 

presente no ambiente, permitindo que ele se comporte no cenário virtual de maneira 

semelhante com que se comportaria no ambiente não virtual.  

A terapia de exposição por realidade virtual (virtual reality exposure therapy – 

VRET) consiste em expor gradualmente o cliente em um cenário virtual elaborado para 

uma queixa específica (medo de dirigir, de altura, de falar em público dentre outros). 

Por simular uma interação em tempo real, a exposição por realidade virtual permite que 

o terapeuta observe diretamente os comportamentos do cliente em relação aos estímulos 

temidos. Além dessa vantagem, a VRET permite maior controle dos estímulos a serem 

apresentados, quando compara à exposição in vivo e por imaginação, garante o 
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anonimato do cliente, pode ser mais aceita que a exposição in vivo em alguns casos e, na 

terapia do medo de falar em público por exemplo, se demonstra tão eficaz quanto a 

exposição in vivo (Safir, Wallach, & Bar-zvi, 2012). Portanto, a terapia por meio de 

realidade virtual pode ser uma alternativa a outros métodos de exposição, mas tem sido 

indicada, especialmente, como um recurso que o terapeuta pode usar antes de introduzir 

a exposição in vivo. 

Por ser considerado prejudicial para pessoas tanto no desempenho de 

determinadas profissões como durante a formação profissional, o medo de falar em 

público requer atenção e tratamento psicoterapêutico. Além disso, o fato de os recursos 

tecnológicos de realidade virtual terem algumas vantagens com relação a esse tipo de 

intervenção, desenvolver simuladores de realidade virtual e avaliá-los é relevante do 

ponto de vista científico e para a atuação do psicoterapeuta. 
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