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O viés cognitivo de superioridade, também conhecido como superioridade ilusória e 
overconfidence effect, é um padrão de desvio no julgamento que leva uma pessoa a se sentir 
superior às demais. Ele apresenta como uma de suas características a alta confiança em 
desempenho pessoal, podendo a quantificação individual desta ser usada como forma de 
mensuração para o viés. Indivíduos com traços narcisistas têm como uma de suas 
características um elevado viés de superioridade, além de apresentarem um potencial deletério 
fortemente relacionado à agressividade. Considerando, pois, a associação positiva entre traços 
narcisistas e viés de superioridade, assim como aquela entre traços narcisistas e 
comportamento agressivo, esse estudo tem como objetivo avaliar, em jovens universitários do 
sexo masculino, a relação entre viés de superioridade e comportamento agressivo. 
Participaram dele 91 universitários voluntários e saudáveis do sexo masculino (idade média, 
21,4±2,2) que foram recrutados aleatoriamente e assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. Foi informado a eles que participariam de uma tarefa computadorizada 
competitiva contra outro participante (na verdade, fictício), não sendo informada a natureza 
da tarefa, nem as habilidades necessárias para um bom desempenho. Para a mensuração do 
viés de superioridade, foi solicitado que informassem a sua expectativa de desempenho na 
tarefa competitiva, abordando tanto o seu desempenho quanto o do seu adversário. Foram 
medidos, para isso, vieses de superioridade específicos em concentração, dedicação, 
desempenho e expectativa de vitória. Em seguida, foi solicitado também que, após cada 
vitória, escolhessem a intensidade de um estímulo auditivo como punição ao adversário; 
assim, através da tarefa comportamental Competitive Reaction Time de Taylor, a 
agressividade foi mensurada. A análise estatística foi realizada através do coeficiente de 
correlação de Pearson com um nível de significância de 0,05. Os resultados obtidos indicaram 
uma correlação positiva entre viés de superioridade e comportamento agressivo (r = 0,18; p = 
0,04), assim como entre tal comportamento e viés de superioridade específico em confiança 
na vitória (r = 0,2; p = 0,03). Em conclusão, os dados do presente estudo permitem afirmar 
que há associação entre viés de superioridade e agressão. Assim, a conhecida relação entre o 
narcisismo e níveis elevados de agressividade poderia, ao menos em parte, ser explicada pelo 
viés de superioridade, característica também elevada no indivíduo narcisista. Dada a 
importância dessas características na manutenção de interações sociais saudáveis, é essencial 
que estudos sejam feitos para elucidar a relação de causalidade entre essas variáveis. 


