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Ao ler um livro, assistir a um filme, jogar um jogo no computador/videogame 

ou simplesmente imaginarmos uma ocasião quando nos é solicitado, muitas vezes 

afirmarmos que nos sentimentos como se estivéssemos presentes naquela situação. É 

muito comum o relato de leitores que dizem se sentir “dentro” do livro, o de jogadores 

que dizem se sentir como se fossem os avatares controlados pelo joystick e de pessoas 

que se emocionam com as cenas de um filme por terem se sentido como participante da 

história. Essa experiência de se sentir em um ambiente mesmo estando fisicamente em 

outro é denominada “senso de presença” (Witmer & Singer, 1998), sendo caracterizado 

pela intensidade com que a imersão é sentida como realística pelo usuário da realidade 

virtual (Powers & Anderson, 2008). Esse conceito é muito importante em aplicações de 

simuladores de realidade virtual conforme será exposto a seguir. 

A realidade virtual consiste no uso de sistemas computacionais para simular 

ambientes que permitem ao usuário interagir de diversas formas com elementos 

representados por imagens e sons tridimensionais, podendo incluir estímulos táteis, 

sinestésicos e a representação do usuário por meio de avatares. A simulação e a 

possibilidade de o usuário da realidade virtual apresentar senso de presença são aspectos 

que levam psicólogos, psiquiatras e educadores a se interessarem por esses sistemas, 

uma vez que podem ser usados como recursos terapêuticos e educacionais. No 

tratamento de fobias, por exemplo, o senso de presença é fundamental, pois se o cliente 

não apresentar esse tipo de sensação, a imersão no ambiente virtual não gerará 

ansiedade e a exposição não será eficaz.  

O senso de presença pode ser influenciado por diversas variáveis, como a 

capacidade de o sistema simular um ambiente específico (imersão), a qualidade da 

imagem, o tamanho da tela (caso seja feito o uso de projetores), a qualidade do som etc. 

Interessante notar que de acordo com Skalski e Whitbre (2010), a qualidade do som tem 
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efeito mais acentuado sobre o senso de presença do que a das imagens. Outros aspectos 

são as características do usuário, por exemplo, gênero, idade e história pessoal (Nowak, 

Krcmar, & Farrar, 2008) e o fato de a interação com os elementos do cenário virtual 

envolver ou não movimentos do corpo do usuário (Slater et al., 1998). Assim, não se 

tem condições de prever com exatidão o grau de senso de presença que um usuário de 

realidade virtual relatará a não ser que se sejam feitos testes. 

Por ser considerado um comportamento encoberto (subjetivo), o senso de 

presença é difícil de ser mensurado e quantificado. Apesar de haver esse tipo de 

dificuldade, deve-se considerar que os comportamentos privados são de mesma natureza 

que os comportamentos públicos (Skinner, 1953/2007), sendo que a diferença entre os 

dois é de acessibilidade. O acesso as comportamento encobertos pode ser feito apenas 

de forma indireta, como por meio do comportamento verbal (Gongora & Abib, 2001). 

Assim, o senso de presença pode ser acessado a partir das verbalizações do usuário, 

como a especificação do nível de presença sentido em determinados momentos durante 

a experiência no ambiente virtual e a extensão com que ele se lembra de ter estado em 

certos lugares e não apenas se lembrar de ter visto imagens desses lugares (Slater, 

1999). No caso de relato do nível de presença, o usuário especifica de acordo com uma 

escala qual é o nível de presença sentido em determinado momento. O uso de medidas 

fisiológicas, como a resposta galvânica da pele, pressão arterial, pulsação etc., também é 

feito em alguns estudos com a justificativa de que essas medidas têm relação com a 

magnitude dos eventos privados. 

A correlação entre comportamentos públicos também foi estudada, por 

exemplo, por Slater et al. (1998), em que foi demonstrado uma relação positiva entre a 

presença relatada e a quantidade de movimentos corporais ao longo da experiência no 

ambiente virtual. Esses resultados permitem sugerir que comportamentos públicos 

emitidos ao longo da experiência no ambiente virtual podem ser considerados como 

componentes observáveis do senso de presença e viabilizar medidas diretas. No entanto, 

outros comportamentos podem ser correlacionados com o senso de presença, como fuga 

e esquiva, que são relevantes para o tratamento de distúrbios de comportamento como 

fobias. Além disso, ao se levar em consideração a experiência em ambientes virtuais, é 

necessário ressaltar que, apesar de o usuário se encontrar imerso na realidade virtual, ele 

ainda se encontra em outro ambiente. Tal fato faz com que os comportamentos emitidos 

pelo usuário fiquem, em certo grau, sob controle de estímulos do ambiente físico, como 
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os objetos a sua volta, o experimentador ou terapeuta e até mesmo de solicitações 

verbais feitas por eles durante a exposição. Assim, pode-se afirmar que estudar o senso 

de presença é a identificação das variáveis antecedentes e das consequências dos 

comportamentos emitidos no ambiente virtual pode ser uma forma de estudar e acessar 

o senso de presença.  

O estudo do senso de presença pode ser relevante do ponto de vista psicológico 

não somente para poder compreender o que mantém o comportamento dos usuários e 

também identificar as variáveis que o influenciam, mas principalmente devido ao 

elevado número de possibilidades de aplicações dos recursos da realidade virtual a 

diversas áreas de intervenção, como a psicoterapia, a reabilitação neuropsicológica e o 

treinamento de operários no uso de máquinas e de equipamentos para citar apenas 

algumas.  
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