
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁTIA SOFIA                          
MARTINS DA 
SILVA                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DO CONFLITO E DAS EMOÇÕES NA 
CRIATIVIDADE DAS EQUIPAS DE TRABALHO 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade de Aveiro Departamento de Educação e Psicologia 

Ano 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CÁTIA SOFIA 
MARTINS DA 
SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DO CONFLITO E DAS EMOÇÕES NA 
CRIATIVIDADE DAS EQUIPAS DE TRABALHO 

            

Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento 

dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Psicologia 

da Saúde e Reabilitação Neuropsicológica, realizada sob a orientação 

científica da Professora Doutora Isabel Cristina Dórdio Dimas, 

Professora Auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra e coorientação da Professora Doutora Sandra Cristina de 

Oliveira Soares, Professora Auxiliar no Departamento de Educação e 

Psicologia da Universidade de Aveiro.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade de Aveiro Departamento de Educação e 

Psicologia 

Ano 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Há sempre a escolha entre voltar atrás para a segurança ou seguir 

em frente para o crescimento. O crescimento deve ser escolhido uma, 

duas, três e infinitas vezes; o medo deve ser superado uma, duas, três 

e infinitas vezes” 

Abraham Maslow 

 

 

 

“O desejo vence o medo, atropela inconvenientes e aplana 

dificuldades” 

Mateo Alemán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

o júri  

                                   

Presidente     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORA DOUTORA ANABELA MARIA SOUSA 
PEREIRA 
Professora Associada com Agregação da Universidade de Aveiro 

 

PROFESSORA DOUTORA ISABEL CERCA MIGUEL 
Professora Auxiliar, Departamento de Educação e Psicologia da Universidade Portucalense  

 

PROFESSORA DOUTORA ISABEL CRISTINA DÓRDIO 
DIMAS 
Professora Auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

agradecimentos     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestar gratidão e reconhecimento a todos aqueles que me 

permitiram viver esta paixão que possuo pela psicologia é 

imensamente relevante para mim. Desta forma agradeço à 

professora Isabel Dimas, minha orientadora, à professora 

Sandra Soares, minha coorientadora, assim como à Professora 

Cláudia pela partilha de conhecimento, incentivo, dedicação, 

orientação, profissionalismo e disponibilidade. Sinto-me grata 

por toda a flexibilidade e simplificação das diferentes 

situações que foram ocorrendo. Obrigada por me permitirem 

viver de forma tranquila e idiossincrática esta fase do meu 

percurso académico.  

À minha colega de dissertação, Salomé, assim como de 

laboratório, Tânia, Cláudia, Ana, Stelya e Filipa, pela partilha 

de trabalho, conhecimentos, experiências e dúvidas. Senti uma 

verdadeira cooperação e interajuda.  

Aos meus amigos pela compreensão das minhas ausências, por 

vezes prolongadas, e por todo o incentivo e apoio ao longo 

deste percurso.  

À minha maravilhosa rede familiar, pela compreensão das 

minhas ausências, pelo amor e pelos sins incondicionais. 

Agradeço aos meus pais, irmã, cunhado e sobrinho por, 

sempre que necessário e sem questionamentos, agilizarem as 

suas vidas de forma a me apoiarem nos cuidados à minha filha. 

Ao meu marido por todo o apoio manifestado, mas sobretudo, 

pela visão descomplicada que teve acerca dos possíveis 

percalços que esta minha escolha poderia trazer para a nossa 

vida. Obrigada por me permitires sonhar. E, por fim, agradeço, 

a um grande amor na minha vida, a minha filha, Violeta, que 

na sua pequenina idade foi-se adaptando às exigências deste 

meu percurso, assim como à minha necessidade de viver esta 

paixão que possuo pela psicologia. Amo-vos.  

Estou genuinamente grata a todos. Bem hajam. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

palavras-chave 

 

conflito, conflito de tarefa, conflito relacional, emoções, criatividade, 

equipas de trabalho

resumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conflito tem implicações preponderantes no funcionamento e na 

eficácia das equipas. O conflito das equipas interfere com o potencial 

criativo destas. As emoções são um aspeto importante no conflito 

intragrupal e no desempenho criativo das equipas. Níveis elevados de 

conflito podem causar emoções negativas, que podem ser prejudiciais 

à criatividade da equipa. O presente estudo apresenta um carácter 

experimental e tem como objetivo observar o efeito do conflito na 

criatividade das equipas de trabalho, assim como estudar a influência 

que as emoções têm nesta relação. A amostra era constituída por 63 

grupos compostos por quatro estudantes de ambos os sexos, de 

diferentes áreas e anos da Universidade de Aveiro.  Estes grupos foram 

distribuídos aleatoriamente por três condições experimentais, a 

condição controlo (CC), a condição conflito de tarefa (CT) e a condição 

conflito relacional (CR). Em todas as condições os participantes 

desenvolveram, em grupo, duas tarefas experimentais. Os principais 

resultados deste estudo sugerem que na presença de CT, os níveis de 

emoções positivas são mais baixos comparativamente à ausência de 

conflito e que na presença de CR os níveis de emoções positivas são 

mais baixos comparativamente à ausência de conflito. Os resultados 

revelaram ainda que na presença de CT a criatividade dos grupos foi 

mais baixa comparativamente à ausência de conflito e que não ocorreu 

um efeito principal das emoções na criatividade. Estes resultados 

permitirem concluir que o conflito interfere na criatividade dos grupos 

e que as emoções não influenciam a relação estabelecida entre conflito 

e criatividade. 
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Conflict has major implications for the functioning and effectiveness of 

teams. Team conflict interferes with their creative potential. Emotions 

are an important aspect of intragroup conflict and the creative 

performance of teams. High levels of conflict can cause negative 

emotions, which can be detrimental to the team's creativity. This study 

has an experimental nature and aims to observe the effect of conflict on 

the creativity of work teams, as well as to study the influence that 

emotions have on this relationship. The sample was constituted by 63 

groups composed of students from both sexes, from different areas and 

years of university study at the University of Aveiro. These groups were 

randomly assigned into three experimental conditions, the control 

condition (CC), the task conflict condition (CT) and the relational 

conflict condition (CR). Under all conditions, the participants 

performed two experimental tasks in groups. The main results of this 

study suggest that in the presence of CT, the positive emotion levels are 

lower compared to the absence of conflict and that in the presence of 

CR the positive emotion levels are lower compared to the absence of 

conflict. The results also reveal that in the presence of CT the group 

creativity is lower compared to the absence of conflict and that there 

was no major effect of emotions on creativity. These results allow us to 

conclude that conflict interferes with group creativity and that emotions 

do not influence the relationship between conflict and creativity.  
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Introdução 

A psicologia da saúde compreende um conjunto de aspetos da psicologia que se 

associam à promoção e manutenção da saúde, à prevenção e tratamento das doenças, à 

identificação dos fatores etiológicos e de diagnóstico da saúde, da doença e da disfunção, à 

melhoria dos cuidados nos sistemas de saúde, assim como à formação de novas políticas 

(Matarazzo, 1980). Esta atua ao nível individual e social, possuindo, também, um forte impacto 

económico e socio-emocional (Abraham, Conner, Jones, & O’Connor, 2016). A psicologia da 

saúde aplica, entre outras, teorias da psicologia social (Ridder, 2015) que permitem que os 

psicólogos da saúde, integrados em contextos multidisciplinares, estudem processos sociais 

como as interações pessoais com outras pessoas, uma vez que esses processos sociais moldam 

perceções, crenças e comportamentos (Abraham et al., 2016). 

 No nosso quotidiano, quer na perspetiva da psicologia social, quer na perspetiva da 

psicologia das organizações, o grupo assume uma elevada importância, podendo apresentar 

diferentes formas e designações nos diversos contextos onde surge (Dimas, 2007). Neste 

sentido, tal como na literatura, assumiremos como sinónimos os conceitos grupo e equipa, uma 

vez que ambos comportam um sistema tarefa e um sistema socio-afetivo altamente interativos, 

dinâmicos e interdependentes, em que o sistema tarefa se refere ao conjunto de pessoas que 

trabalham articuladamente com o intuito de atingir um conjunto de objetivos, enquanto que o 

sistema socio-afetivo comtempla as necessidades sociais e afetivas desse conjunto de pessoas 

(Dimas, 2007). Deste modo, as equipas de trabalho podem definir-se como pequenos grupos 

de pessoas, interdependentes, que compartilham as responsabilidades dos resultados obtidos 

pelas organizações onde operam (Sundstrom & Futrell, 1990). 

 O facto de os elementos dos grupos de trabalho serem interdependentes e operarem 

dentro de sistemas sociais fortemente interligados aumenta a probabilidade de surgirem  

tendências para a ação incompatíveis, o que aumenta a probabilidade de ocorrerem conflitos 

(Carton & Tewfik, 2016). O conflito pode definir-se como uma divergência de perspetivas, 

compreendida como geradora de tensão por pelo menos um dos elementos envolvidos numa 

interação (De Dreu & Weingart, 2003a). Assume-se, neste sentido, como um processo que tem 

início quando um indivíduo compreende ocorrerem diferenças e oposições entre si e outro 

indivíduo, acerca de interesses, recursos, crenças, valores e práticas que são importantes para 

si (De Dreu & Gelfand, 2008). 

 No meio organizacional podem surgir diferentes níveis de conflito, nomeadamente, o 

intraindividual, o interpessoal, o intergrupal e o intragrupal, sendo este último alvo de foco pelo 
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elevado relevo que tem no presente estudo. O conflito intragrupal compreende situações de 

tensão entre os membros de um grupo, ou entre subgrupos, que surgem devido a diferenças de 

valores e atitudes ou a divergências de opinião no que concerne a objetivos, tarefas e 

procedimentos (Rahim, 2001). Este nível do conflito apresenta um carácter multidimensional 

(De Dreu & Weingart, 2003b; De Wit, Greer, & Jehn, 2012; Jehn, 1995), podendo surgir devido 

às relações que os membros do grupo estabelecem, às reivindicações de estatuto, às crenças 

relativas à alocação de responsabilidades, bem como às abordagens para resolver problemas 

(Weigart, Behfar, Bendersky, Todorova, & Jehn, 2015). 

O estudo do conflito intagrupal tem-se debruçado, essencialmente, sobre dois tipos de 

conflito, o conflito relacional (CR) e o conflito de tarefa (CT) (Jehn, 1995). O CR envolve 

tensões, fricções, assim como ressentimentos interpessoais (O’Neill, Allen, & Hastings, 2013) 

e ocorre devido à manifestação de diferenças, entre as pessoas, no que concerne a gostos 

pessoais, preferências, valores, estilos interpessoais (Carton & Tewfik, 2016; De Dreu & 

Weingart, 2003b; Desivilya, Somech, & Lidgoster, 2010), assim como crenças (Carton & 

Tewfik, 2016). O CT envolve a presença de diferentes ideias, perspetivas e pontos de vista 

sobre o trabalho em si (O’Neill et al., 2013), surgindo quando ocorrem desacordos, entre os 

membros da equipa, acerca de como determinados aspetos de uma tarefa devem ser realizados 

(Yang & Mossholder, 2004). Este tipo de conflito comporta os conflitos que se associam à 

distribuição de recursos, aos procedimentos, às políticas, aos julgamentos, assim como à 

interpretação de factos (De Dreu & Weingart, 2003b; Desivilya et al., 2010). 

O conflito, de um modo geral, tem implicações preponderantes no funcionamento e na 

eficácia das equipas (De Church, Mesmer-Magnus, & Doty, 2013), aparentando ser um fator 

que interfere no desempenho de uma equipa, bem como na satisfação dos seus elementos, uma 

vez que causa tensão, antagonismo e distração dos membros da equipa no decorrer da execução 

da tarefa (De Dreu & Weingart, 2003b). Por outro lado, quando o conflito está ausente, pode 

potenciar a distração das equipas e conduzir a ineficiências na tarefa que estão a executar (De 

Dreu & Weingart, 2003b). Este facto foi corroborado empiricamente por Schulz-Hardt, Mayer 

e Frey (2002) que constataram que as equipas tomaram melhores decisões quando, durante a 

pré-discussão, ocorreu desacordo relativo às decisões a tomar. Embora este desacordo pareça 

estimular a qualidade da tomada de decisão em grupo, quando o conflito se torna mais intenso, 

ocorre uma rápida quebra desse efeito positivo (De Dreu & Weingart, 2003b). Ao longo do 

tempo, alguma literatura tem demonstrado que o CR tende a prejudicar a eficácia das equipas, 

enquanto que o CT, em determinadas condições, pode ser benéfico para a eficácia das mesmas 



3 
 

(Amason, 1996; Jehn, 1995; O’Neill et al., 2013; O’Neill & McLarnon, 2018; Simons & 

Peterson, 2000). 

O CR interfere no desempenho da tarefa e promove a diminuição da satisfação dos 

elementos da equipa (De Dreu & Weingart, 2003b; Jehn, 1994, 1995), pelo facto de limitar a 

capacidade de processamento de informação do grupo, uma vez que, os membros do grupo, 

despendem o seu tempo e focam a sua energia nas questões relacionais, em vez de se focarem 

no problema associado à tarefa a desenvolver (De Dreu & Weingart, 2003b).  

O CT pode ser benéfico para  a tomada de decisão da equipa (O’Neill et al., 2013), bem 

como para o desempenho (Jehn & Chatman, 2000) quando as tarefas não são rotineiras (Jehn, 

1994, 1995), ou seja, quando são complexas e não apresentam soluções padrão (De Dreu & 

Weingart, 2003b). Este tipo de conflito incita os membros do grupo a examinar as questões 

associadas à tarefa, assim como a envolver-se, profunda e deliberadamente, no processamento 

de informação relevante para a tarefa (De Dreu & Weingart, 2003b), o que pode promover a 

aprendizagem e o surgimento de novos insights que podem ser altamente criativos, 

potenciando-se, assim, a eficácia e a inovação do grupo (De Dreu & West, 2001; Jehn, 1995). 

Deste modo, o CT pode ser benéfico para a eficácia da equipa,  quando estão em causa tarefas 

que exigem o encontrar de soluções inovadoras, por promover a discussão e a exploração de 

diferentes ideias, assim como estimular a análise aprofundada de cursos de ação alternativos 

(Loughry & Amason, 2014). Por outro lado, alguns estudos demonstraram ocorrer uma relação 

negativa entre o CT e o desempenho da equipa (De Dreu & Weingart, 2003b; Dimas, 2007; 

Dimas & Lourenço, 2015; Jehn, Northcraft, & Neale, 1999; Lovelace, Shapiro, & Wiengart, 

2001). Estes resultados suportam a perspetiva do processamento de informação que considera 

que, um pequeno conflito pode ser positivo até ao momento em que a sua intensidade e carga 

cognitiva aumentam, uma vez que o processamento da informação é impedido e, 

consequentemente, o desempenho da equipa é afetado (De Dreu & Weingart, 2003b). 

A literatura, desde há muito tempo, tem sugerido ocorrer uma ligação entre o conflito e 

as emoções. Pondy (1967) considerava que a manifestação do conflito ocorre, apenas, a partir 

do momento em que este é sentido. Esta ligação é fortalecida por Jehn (1997) que afirma que 

todos os tipos de conflito geram tensão emocional, bem como por De Dreu e Weingart (2003a) 

que assumem que o conflito é uma situação emocional. As emoções são um interveniente 

universal do comportamento humano que traduzem o que estamos a experienciar assim como 

as possíveis formas de reação a essas experiências (Grabowski et al., 2019). Além disso, estas 

têm um forte impacto no pensamento, na tomada de decisão, nas ações, nas relações sociais, 

no bem-estar, bem como na saúde física e mental (Izard, 2010). 
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Pela importância para o estudo das emoções é relevante atendermos aos pressupostos 

do Modelo Circumplexo de Russell (cf, Figura 1), que postula que as emoções se distribuem 

por duas dimensões, constituídas por dois polos cada uma, denominadas de valência (positiva 

e negativa) e ativação (alta e baixa) (Russell, 1980). Cada emoção resulta da combinação linear 

destas dimensões ou dos diferentes graus de valência e ativação (Posner, Russell, & Peterson, 

2005). Emoções que estão próximas no circumplexo apresentam valência e ativação 

semelhante, o que suporta a conceptualização de que as emoções estão relacionadas entre si 

(Russell, 1980). A título de exemplo, a calma representa uma emoção com valência positiva e 

ativação alta, enquanto que o cansaço representa uma emoção com valência negativa e ativação 

baixa (Barrett & Russell, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo Circumplexo de Russel (1980).  

Fonte: Adaptado de “Estudo de Respostas Emocionais às Cores no Contexto de Cartazes de 

Cinema” de K. Nogueira (2018), Design & Tecnologia 8(15), 

p.4.https://doi.org/10.23972/det2018iss15pp1-11. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/326541706 

 

A Teoria dos Eventos Afetivos de Weiss e Cropanzano (1996), sugere que os eventos 

que ocorrem no local de trabalho se constituem como as causas das reações emocionais dos 

indivíduos e, por sua vez, estas reações emocionais têm influência direta nas suas atitudes e 

comportamentos. Esta teoria explica como os eventos de conflito podem influenciar os estados 

emocionais, positivos ou negativos, do indivíduo, sendo estes estados essenciais para as 

atitudes e comportamentos manifestados nas organizações (Ashkanasy & Daus, 2002). Se nos 

focarmos, agora, no nível grupal, facilmente compreendemos que os processos grupais, o 

desenvolvimento e a dinâmica dos grupos envolvem emoções (Lopez, Lourenço, Dimas, & 

Figueiredo, 2012). Deste modo, a contribuição emocional de cada elemento do grupo promove 

o surgimento de uma experiência emocional grupal (Barsade & Gibson, 2007). 

ATIVAÇÃO BAIXA 

ATIVAÇÃO ALTA 

https://www.researchgate.net/publication/326541706
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Empiricamente, alguns estudos têm demonstrado que o conflito se relaciona com as 

emoções (Amason, 1996; Bodtker & Jameson, 2001; Jordan & Troth, 2004) e que as emoções 

se associam à forma como os indivíduos interpretam e reagem a uma situação de conflito (Jehn, 

1997). As emoções, especificamente as emoções negativas, são um aspeto importante no 

conflito intragrupal (De Dreu & Weingart, 2003b; Jehn, 1995, 1997; Jehn & Bendersky, 2003), 

uma vez que afetam de uma forma negativa, o desempenho do grupo (Jehn, 1997). 

 Os diferentes tipos de conflito potenciam o surgimento de emoções negativas (Jehn, 

1997), contudo o CR tende a ser mais interpessoal e emocional que o CT (De Dreu & Weingart, 

2003b), pelo facto de o CT não suscitar uma elevada ameaça para a identidade pessoal dos 

indivíduos pertencentes à equipa de trabalho (De Dreu & Van Vianen, 2001; Giordano, Dimas, 

& Lourenço, 2012; Jehn, 1997). Com efeito, de acordo com Jehn (1997), as emoções negativas, 

no CT, têm como foco a tarefa e não os outros elementos da equipa. Desta forma, o CR é mais 

suscetível de causar uma resposta afetiva negativa (De Dreu & Weingart, 2003b; Nair, 2008). 

Apesar destas evidências, outros estudos demonstram que o CR se associa positivamente a uma 

ativação emocional positiva (Chen & Ayoko, 2012). Relativamente ao CT, alguns estudos 

identificaram uma relação positiva entre este conflito e as emoções negativas em equipas de 

trabalho (Jehn, Greer, Levine, & Szulanski, 2008; Martinho, 2018), assim como uma 

diminuição das emoções positivas quando este conflito está presente (Martinho, 2018). 

O conflito nas equipas interfere, também, com o potencial criativo das mesmas, 

desafiando, ao mesmo tempo, os processos de criatividade (Lee, Avgar, Park, & Choi, 2019). 

A criatividade caracteriza-se por  ser um construto que envolve um domínio muito específico, 

bem como uma conceção complexa e multidimensional (Brown, 1989; Jauk, 2019; Runco, 

2004). As definições mais comuns apontam, como requisitos da criatividade, a originalidade 

(Plucker, Beghetto, & Dow, 2004; Runco, 2004; Runco & Jaeger, 2012; Sternberg & Lubart, 

1999; Unsworth, 2001), a eficácia (Plucker et al., 2004; Runco & Jaeger, 2012), a surpresa, a 

autenticidade, a inconclusividade, o potencial, a descoberta (Runco & Beghetto, 2018), a 

novidade (Runco & Jaeger, 2012), bem como a utilidade (Runco & Jaeger, 2012; Unsworth, 

2001). Deste modo, a criatividade pode ser entendida como a interação entre aptidão, processo 

e ambiente, através da qual um indivíduo, ou grupo de indivíduos, criam um produto novo e 

útil, dentro de um determinado contexto social (Plucker et al., 2004). Imaginarmos um grupo 

de indivíduos a criarem um produto remete-nos para o conceito de criatividade de equipa, que 

se pode definir como a capacidade que uma equipa tem de gerar ideias novas e úteis acerca de 

produtos, serviços, processos e procedimentos (Shin & Zhou, 2007). Assim, atendendo à 

multidimensionalidade da criatividade, a interação estabelecida entre características 
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individuais, equipa, bem como processos organizacionais determina o desempenho criativo de 

uma equipa (Bissola, Imperatori, & Colonel, 2014; Drazin, Glynn, & Kazanjian, 1999; Pirola-

Merlo & Mann, 2004; Taggar, 2002). 

Debruçando-nos, um pouco, acerca da relação entre conflito e criatividade é possível 

constatar, segundo Carnevale e Probst (1998), que algum nível de conflito parece suscitar 

efeitos positivos no pensamento divergente, bem como na atividade criativa. Estes autores 

observaram que ocorria um pensamento mais flexível e criativo, no processo de encontrar 

soluções para problemas, quando era perspetivada uma negociação com baixo conflito. Por 

outro lado, quando era perspetivada uma negociação com elevado conflito ocorria um 

decréscimo no pensamento criativo e na flexibilidade cognitiva. 

 No que concerne à análise dos dois tipos de conflito intragrupal,  verifica-se que alguns 

estudos empíricos revelam que o CT apresenta uma relação positiva (Farh, Lee, & Farh, 2010; 

Yong, Sauer, & Mannix, 2014) e linear (Lee et al., 2019) com a criatividade da equipa (Petrou, 

Bakker, & Bezemer, 2019). Esta constatação empírica parece ser apoiada pelo pressuposto de 

que o aumento da criatividade de uma equipa se deve ao facto de o CT facilitar a exposição de 

diferentes ideias, o aumento do diálogo e do debate entre os membros da equipa (De Dreu, 

2006), o pensamento divergente, assim como a partilha de ideias e pensamentos relacionados 

com as questões do trabalho a desenvolver (Paletz & Schunn, 2010). 

 Relativamente à relação entre o CR e a criatividade da equipa, os resultados empíricos 

apontam para uma relação negativa entre os dois construtos (Hu, Chen, Gu, Huang, & Liu, 

2017; Yong et al., 2014). Ao gerar uma diminuição da satisfação e do comprometimento dos 

elementos com a equipa (Jehn, 1995), o CR tende a diminuir a disposição destes para apresentar 

ideias criativas, o que promove uma diminuição da criatividade da equipa (Hu et al., 2017). 

Apesar da complexidade e multidimensionalidade da criatividade, a literatura 

anteriormente apresentada parece salientar a originalidade e a novidade, assim como a 

importância de se atender não só às características do indivíduo, mas, também, ao meio em que 

este se insere, como fatores relevantes da criatividade. Na presente dissertação damos ênfase à 

criatividade de grupo, à relação entre conflito e criatividade, assim como assumimos como 

fatores relevantes da criatividade, a originalidade, a novidade, a surpresa, o valor estético, a 

qualidade e a adequação de um produto criativo. 

A avaliação de produtos criativos constitui-se como o mais importante aspeto da 

avaliação da criatividade (Plucker & Makel, 2010), podendo assumir diferentes formas, de 

acordo com a natureza do produto, bem como com a definição de criatividade que é assumida 

(Kershaw, Bhowmick, Seepersad, & Hölttä-Otto, 2019). Desta forma, os produtos criativos 
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podem ser avaliados tomando-se em consideração dois tipos de orientação metodológica, 

nomeadamente, a avaliação consensual e a avaliação conceptual (Morais & Azevedo, 2009). 

A avaliação consensual contempla a realização de classificações subjetivas de produtos 

criativos, pertencentes a determinado domínio, por um grupo de juízes com conhecimento 

nesse domínio (Kershaw et al., 2019). A avaliação conceptual, avaliação utilizada no presente 

estudo, preconiza a definição de critérios, o mais objetivos e operacionalizáveis possível, de 

forma a poderem ser aplicados à avaliação dos produtos (Morais & Azevedo, 2009).  

O desenvolvimento da avaliação conceptual beneficiou da sistematização de critérios 

de avaliação dos produtos criativos, efetuada por Besemer e Treffinger (1981) (Morais & 

Azevedo, 2009). Esta sistematização originou um modelo denominado Creative Product 

Analysis Model (CPAM) (Besemer & Treffinger, 1981) que, posteriormente, através da 

realização de diversos estudos empíricos,  foi refinado ao nível dos critérios que o compõem 

(Besemer & O’Quin, 1986). A partir deste modelo foi desenvolvido um instrumento de 

avaliação de produtos criativos denominado de Creative Product Semantic Scale (Besemer, 

1998; Besemer & O’Quin, 1986, 1989, 1999), o qual foi adaptado para o presente estudo, 

sendo, por esse motivo, apresentado em pormenor no ponto respetivo, relativo à metodologia. 

O CPAM foi desenvolvido para formalizar o estudo das características dos produtos 

criativos (Besemer & O’Quin, 1986), permitindo, assim, promover uma observação mais 

cuidadosa dos produtos e concentrar a atenção dos juízes (i.e., dos responsáveis pela realização 

da avaliação) em características relevantes dos mesmos (Besemer & O’Quin, 1999). Este 

modelo tem, também, como objetivo a possibilidade de ser aplicado a uma ampla gama de 

produtos (Besemer, 1998; Besemer & O’Quin, 1989), tendo sido, deste modo, desenvolvido e 

validado ao longo de mais de vinte anos com recurso a diferentes tipos de produtos (O’Quin & 

Besemer, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Creative Product Analysis Model (CPAM) (Besemer & Treffinger, 1981) 
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O modelo apresentado na Figura 2 é composto por três dimensões que estão 

relacionadas com os três indicadores mais importantes da criatividade nos produtos, sendo que 

cada dimensão é dividida em critérios que descrevem o produto de uma forma mais específica 

(Besemer, 1998, 2000; Besemer & O’Quin, 1986, 1989, 1999; Besemer & Treffinger, 1981; 

O’Quin & Besemer, 2006). As três dimensões denominam-se de novidade, resolução, assim 

como, elaboração e síntese (Besemer, 1998, 2000; Besemer & O’Quin, 1986, 1989, 1999; 

Besemer & Treffinger, 1981; O’Quin & Besemer, 2006).  

A dimensão novidade contempla aspetos do produto como a utilização de novos 

materiais, de novos processos, de novos conceitos, assim como de outros elementos de 

novidade no produto ou na ideia criada (O’Quin & Besemer, 2006), tais como a utilização de 

novos métodos de realização do produto (Besemer & O’Quin, 1999). Esta dimensão comporta 

dois critérios, nomeadamente, o critério original e o critério surpreendente (Besemer, 1998; 

Besemer & O’Quin, 1999). Um produto é considerado original quando é incomum num 

universo de produtos realizados por pessoas com experiência e treino similares e surpreendente, 

quando apresenta informações inesperadas para o utilizador, chamando a sua atenção (Besemer 

& Treffinger, 1981).  

A dimensão resolução está associada ao quão bem o produto executa a função que é 

suposto que execute (Besemer, 1998, 2000), ou seja, avalia até que ponto um produto atende 

às necessidades práticas de uma determinada situação (Besemer & O’Quin, 1989). Deste modo, 

um produto que funciona bem, que é lógico, ou seja, que é fácil de usar e que tem utilidade e 

valor, é considerado um produto com elevada resolução (Besemer & O’Quin, 1986; O’Quin & 

Besemer, 2006). Os critérios afetos a esta dimensão denominam-se de lógico, útil, valioso e 

compreensível (Besemer, 1998; Besemer & O’Quin, 1999). Os produtos são considerados 

lógicos quando seguem os parâmetros e as regras aceitáveis pela disciplina que os rege, 

valiosos, quando preenchem as necessidades financeiras, físicas ou fiscais, úteis, quando têm 

aplicações práticas (Besemer & Treffinger, 1981) e compreensíveis, quando são apresentados 

de forma comunicativa e reveladora, ou seja quando se mostram fáceis de usar (Besemer & 

O’Quin, 1986). 

A última dimensão, elaboração e síntese, abarca a forma como o produto se apresenta 

ao consumidor, atendendo também aos aspetos associados ao estilo do produto (Besemer & 

O’Quin, 1986, 1989), à sua beleza e à sua estética (Chang, Chien, Yu, Chu, & Chen, 2016). 

Esta dimensão integra três critérios: qualidades orgânicas, elegância, e boa execução. Um 

produto apresenta qualidades orgânicas, quando abarca um sentido de totalidade ou 

completude, é elegante, quando é apresentado de uma maneira refinada e discreta, assim como, 
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é bem executado, quando foi trabalhado e reformulado com cuidado, com o objetivo de ser 

desenvolvido ao seu mais alto nível (Besemer & Treffinger, 1981). 

No que concerne ao estudo da relação entre as emoções, o conflito e a criatividade das 

equipas, importa, primeiramente, compreender a relação entre as emoções e a criatividade, bem 

como o possível papel moderador das emoções na relação estabelecida entre o conflito e a 

criatividade. Deste modo, Mastria et al. (2019) observou que em condições emocionais 

positivas ocorreu um maior número de avaliações criativas do que em condições emocionais 

negativas ou neutras. Neste sentido, parece que as emoções positivas promovem a criatividade 

(Isen, Daubman, & Nowicki, 1987; Lyubomirsky, King, & Diener, 2005). Em sentido oposto, 

alguma literatura verificou que estados emocionais negativos podem conduzir a um 

desempenho criativo positivo (George & Zhou, 2007).  

Relativamente ao papel moderador das emoções, sabendo que os conflitos representam 

acontecimentos grupais emocionalmente intensos (Frijda,1996 citado em Giordano et al., 

2012), permite subentender o importante papel que as emoções apresentam no surgimento, 

desenvolvimento e gestão dos conflitos (Morris & Keltner, 2000). O conteúdo emocional dos 

conflitos pode permitir entender os seus consequentes na eficácia do grupo, uma vez que este 

conteúdo exerce um forte impacto nos resultados do grupo (Giordano et al., 2012). Assim, o 

papel moderador das emoções pode ser explicado através do modelo Conflict-Outcome 

Moderated de Jehn e Bendersky (2003) que propõe, entre outros, a existência de moderadores 

que atuam como melhoradores e como exacerbadores da relação de efeito principal, em que os 

exacerbadores potenciam um impacto negativo do conflito nos resultados do grupo através do 

aumento dos efeitos negativos e da diminuição dos efeitos positivos, enquanto que os 

melhoradores, enfraquecem os efeitos negativos e fortalecem os efeitos positivos do conflito 

nos resultados do grupo. Assim as emoções positivas desempenham um papel de moderador 

do tipo melhorador e as emoções negativas de moderador do tipo exacerbador, uma vez que as 

emoções positivas, que surgem no seio de um grupo, diminuem os efeitos negativos do conflito 

relacional, aumentado os efeitos positivos do conflito de tarefa, enquanto que as emoções 

negativas ampliam os efeitos negativos do conflito relacional e diminuem os efeitos positivos 

do conflito de tarefa de um grupo (Jehn & Bendersky, 2003).  

Atualmente, existe um conhecimento pouco conclusivo acerca das relações 

estabelecidas entre o conflito e as emoções, assim como entre o conflito e a criatividade. Além 

disso, pouco se sabe acerca do possível papel moderador das emoções nas relações 

estabelecidas entre os construtos conflito e criatividade. Deste modo, o presente estudo, através 

da adoção de uma abordagem experimental, num ambiente controlado de laboratório e com 
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recurso a equipas sem interação prévia e, portanto, sem normas de trabalho instituídas como 

forma de assegurar a manipulação experimental desejada, pretendeu induzir CT e CR com o 

objetivo de avaliar o impacto destes tipos de conflito na criatividade grupal, medida ao nível 

grupal através da avaliação dos produtos criativos resultantes da tarefa desenhada, tendo em 

consideração a influência das emoções nesta relação. Neste sentido, predizemos que: 

H1: A presença de conflito tem um efeito sobre as emoções dos membros dos grupos: 

a- Na presença de CR os níveis de emoções negativas são mais elevados 

comparativamente à ausência de conflito e à presença de CT. 

b- Na presença de CT os níveis de emoções negativas são mais elevados 

comparativamente à ausência de conflito. 

c- Na presença de CR os níveis de emoções positivas são mais baixos 

comparativamente à ausência de conflito e à presença de CT. 

d- Na presença de CT os níveis de emoções positivas são mais baixos 

comparativamente à ausência de conflito. 

H2: A presença de conflito tem um efeito sobre a criatividade dos grupos de trabalho: 

a- Na presença de CR a criatividade dos grupos é mais baixa comparativamente à 

ausência de conflito e à presença de CT. 

b- Na presença de CT a criatividade dos grupos é mais baixa comparativamente à 

ausência de conflito. 

H3: Ocorra um efeito moderador das emoções, negativas e positivas, na relação 

estabelecida entre o conflito e a criatividade. 

Método 

Amostra 

 A investigação em estudo compreendeu uma amostra de conveniência composta por 

260 alunos de diversos cursos e ciclos de ensino da Universidade de Aveiro, dos quais 130 

eram do sexo feminino e 130 eram do sexo masculino, apresentando idades compreendidas 

entre os 17 e os 51 anos (M= 21.39; DP= 4.95). Estes participantes foram organizados em 65 

grupos experimentais constituídos por quatro elementos cada um, especificamente, dois 

participantes do sexo masculino e dois participantes do sexo feminino. Estes grupos de 

participantes foram distribuídos aleatoriamente por três condições experimentais, 

nomeadamente, a condição controlo (CC), a condição conflito de tarefa (CT) e a condição 

conflito relacional (CR). Na condição CC foram constituídos 23 grupos, na condição CT, 22 

grupos e na condição CR, 20 grupos. 
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Este estudo comportou como critérios de inclusão dos participantes, ser estudante 

universitário e a ausência de interação prévia entre os quatro elementos do grupo experimental. 

De forma a controlar estes critérios constituíram-se os grupos, essencialmente, com elementos 

provenientes de diferentes cursos e, em casos excecionais, em que estavam presentes elementos 

de um mesmo curso, esses mesmo elementos pertenciam a anos de estudo ou turmas diferentes. 

Adicionalmente, após a constituição do grupo experimental, cada elemento foi questionado 

acerca da possibilidade de conhecer os restantes elementos do grupo, garantindo-se assim a 

ausência de interação prévia. Esta ausência de interação prévia garantiu a ausência de normas 

de trabalho instituídas, o que permitiu assegurar a manipulação experimental pretendida. 

Destes participantes, foram eliminados dois sujeitos do sexo masculino, na condição 

conflito de tarefa, uma vez que a análise de missing values revelou uma percentagem de 

respostas ausentes superior a 10% num dos instrumentos aplicados em que o número total de 

itens era 28 itens (Bryman & Cramer, 2005). Foram, também, eliminados dois grupos da 

condição CC devido a terem ocorrido problemas na captação de imagens relativas às 

construções (produtos) realizadas pelos elementos destes grupos e, deste modo, não permitirem 

uma avaliação da criatividade das mesmas. Assim, a amostra passou a ser constituída por 250 

sujeitos com idades compreendidas entre 17 e 51 anos (M = 21.46; DP = 5.02). A condição CC 

ficou composta por 84 indivíduos com uma média de idades de 21.05 (DP = 3.40), a condição 

CT por 86 indivíduos com uma média de idades de 21.36 (DP = 4.46) e a condição CR por 80 

sujeitos com uma média de idade de 21.99 (DP = 6.75). A condição CC passou a ser constituída 

por 21 grupos e a amostra por um total de 63 grupos. Quanto ao nível de ensino 2.8% da 

amostra frequentava um Curso Técnico Superior Profissional (TESP), 68.3% uma 

Licenciatura, 22.1% um Mestrado, 6.4% um Doutoramento e 0.4% uma pós-graduação.  

Desenho experimental 

O presente estudo comporta uma variável independente intersujeitos, com três níveis e 

uma variável independente intrasujeitos. A variável independente intersujeitos é o conflito 

(condição controlo (CC), condição conflito de tarefa (CT), condição conflito relacional (CR)). 

A variável independente intrasujeitos, também apresenta três níveis. Esta variável é o momento 

de avaliação (antes da realização da tarefa experimental - T0, após a construção do primeiro 

objeto - T1, após a construção do segundo objeto - T2). Deste modo, o desenho experimental 

deste estudo é do tipo misto. Atendendo ao objetivo deste estudo, é considerada, também, uma 

variável moderadora, designadamente, as emoções. A variável dependente é a criatividade. 
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Materiais 

 A realização da tarefa experimental exigiu a utilização de diversos materiais, 

nomeadamente, o consentimento informado, o protocolo de investigação, as credenciais para 

identificação, as canetas, o computador, assim como as peças lego “10705-1: Creative Building 

Basket”, constituídas por 1000 peças com 42 cores diferentes.  

 Instrumentos e medidas. 

De modo a formalizar a participação voluntária dos participantes, foi-lhes fornecido um 

consentimento informado (Anexo A). Este continha uma explicação escrita acerca do objetivo, 

do procedimento, da duração, da confidencialidade, da possibilidade de desistência, bem como 

dos possíveis riscos que poderiam advir da sua participação. 

A recolha de dados experimentais foi realizada através dos instrumentos de 

autopreenchimento expostos no protocolo de investigação, nomeadamente, o Questionário 

Sociodemográfico, a Escala do Bem-estar Afetivo no Trabalho (Job-related Affective Well-

being Scale (JAWS)) (Lopez et al., 2012) e as Questões do Conflito Intragrupal (Griffith, 

Connelly, & Thiel, 2014). Estes instrumentos foram apresentados aos participantes em três 

momentos diferentes, T1, T2 e T3. Por este motivo, o protocolo de investigação estava 

organizado em questionário inicial, questionário intermédio e questionário final. O 

questionário inicial continha o questionário sociodemográfico e a JAWS. O questionário 

intermédio, continha a JAWS e o questionário final era composto pela JAWS e pelas questões 

do conflito intragrupal. Para além destes instrumentos, foi ainda aplicada a Escala Semântica 

dos Produtos Criativos (Creative Product Semantic Scale (CPSS)) (Besemer & O’Quin, 1989) 

que não foi, contudo, respondida pelos participantes, mas sim por um júri independente criado 

para o efeito. 

 Questionário Sociodemográfico. 

O questionário sociodemográfico (Anexo B) possuía como principal objetivo a coleta 

de informação relevante, acerca dos participantes, relativa a variáveis pertinentes para o estudo, 

como por exemplo, o sexo, a idade, o curso, o ano de estudos, a presença de doenças, a toma 

de medicação, assim como, a informação associada a construções com legos.  

Escala do Bem-Estar Afetivo no Trabalho. 

 A JAWS, aplicada neste estudo com o objetivo de medir as emoções, foi desenvolvida 

por Katwyk e colaboradores (2000) e traduzida e validada para a população portuguesa por 

Ramalho e colaboradores (2008). A escala é composta por 28 emoções, com diferentes graus 
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de ativação, que os indivíduos vivenciam no ambiente de trabalho, das quais 13 apresentam 

uma valência positiva e 15 uma valência negativa. Nesta, os participantes com recurso a uma 

escala de Likert de cinco pontos que varia de nada até totalmente, devem reportar com que 

frequência ocorrem as emoções apresentadas (Lopez et al., 2012). Esta escala abarca um grande 

conjunto de emoções e apresenta uma elevada capacidade no que concerne à distinção entre as 

valências emocionais acima referidas de acordo com diferentes estados de ativação emocional, 

nomeadamente, alto ou baixo (Lopez et al., 2012). Relativamente à consistência interna, as 

emoções com valência negativa apresentam um α de Cronbach excelente (α = .91), enquanto 

que as emoções com valência positiva pontuam no muito bom (α = .87) (Lopez et al., 2012).  

No presente estudo este instrumento foi aplicado em três momentos diferentes (T0, T1, 

T2), constituindo-se T0 e T1 como os momentos baseline. 

Questões do Conflito Intragrupal. 

As duas Questões do Conflito Intragrupal tiveram como objetivo avaliar a ocorrência 

de conflito no decorrer da recolha de dados e, deste modo, perceber se a manipulação 

experimental foi bem-sucedida. Estas questões foram adaptadas do estudo de Griffith, Connelly 

e Thiel (2014). A primeira questão, “Os membros do grupo pareciam estar zangados ou 

frustrados uns com os outros durante a segunda tarefa do grupo”, pretendia avaliar a presença 

de CR, enquanto que a segunda questão, “O meu grupo parecia ter um conflito com a tarefa 

durante a segunda tarefa do grupo”, pretendia avaliar a presença de CT. 

Escala Semântica dos Produtos Criativos. 

 A utilização da CPSS teve como objetivo avaliar a criatividade dos produtos 

desenvolvidos pelas diferentes equipas que foram constituídas. Este instrumento foi 

desenvolvido por Besemer e O’Quin (1989) e tem por base os prossupostos do CPAM 

(Besemer, 1998), modelo apresentado no enquadramento teórico. A CPSS é composta por 55 

pares de adjetivos bipolares, sendo a sua avaliação efetuada numa escala do tipo Likert de sete 

pontos (Besemer, 1998). Os pares de adjetivos bipolares distribuem-se por nove subescalas, as 

quais, correspondem aos nove critérios do CPAM (Besemer, 1998). Cada subescala contém 

quatro ou cinco pares de adjetivos bipolares associados, especificamente, ao critério do CPAM 

medido por essa subescala (Besemer, 1998). O CPSS pode ser usado para avaliar diversos 

produtos criativos (O’Quin & Besemer, 2006) e por juízes não especialistas no tipo de produto 

que está a ser avaliado (Besemer, 1998), o que permite aumentar a generalização dos resultados 

e clarificar a noção da criatividade nos produtos (Besemer & O’Quin, 1999).  
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 Este instrumento não se encontrava ainda adaptado para a língua portuguesa. Por este 

motivo, no sentido de podermos utilizar o instrumento para medir a criatividade dos produtos 

criados pelas equipas de participantes, procedeu-se à sua tradução e adaptação para a língua 

portuguesa, seguindo o procedimento proposto por De Vellis (2003). O processo teve início 

com a tradução do instrumento para a língua portuguesa por alguém proficiente em ambas as 

línguas. Após a tradução, eliminou-se a subescala útil, pela reduzida importância que 

apresentou para este estudo, uma vez que este critério avalia se o produto criativo apresenta 

aplicações práticas (Besemer & Treffinger, 1981), parâmetro que não se enquadra com o tipo 

de produto criativo que pedimos às equipas para construir. Seguidamente, realizou-se um focus 

group, constituído por um painel composto por especialistas de diversas áreas relevantes, 

designadamente, das áreas da psicologia, da psicometria, do design, do marketing e da 

engenharia mecânica. Este painel procurou avaliar a qualidade da tradução, bem como a 

adequação dos itens ao contexto português e a sua relevância na avaliação dos construtos que 

pretendiam medir. Em resultado da realização deste focus-group foram introduzidas algumas 

alterações à escala. Posteriormente, foi realizada uma retroversão do instrumento para a língua 

inglesa com o objetivo de se comparar a versão portuguesa com o instrumento original de forma 

a verificar e assegurar uma equivalência entre as duas versões. No Anexo C é possível observar 

a versão adaptada desta escala. 

O júri selecionado para a avaliação das construções (produtos) realizadas pelas equipas 

foi constituído por três elementos, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, especialistas 

nas áreas de gestão/marketing, engenharia mecânica e do design. Selecionou-se um júri 

especialistas nestas diferentes áreas com o objetivo de se conseguir uma avaliação do produto 

que considerasse diferentes perspetivas, nomeadamente, a vertente apelativa, a vertente prática 

e a vertente estética do produto.  

Tarefa experimental 

 A tarefa experimental consistiu em solicitar às equipas de participantes a realização de 

duas tarefas de construções em lego, pela familiaridade que estas peças possuem junto da 

população, em momentos de interação diferentes. No primeiro momento, momento em que 

ocorreu o primeiro contacto entre os elementos, as equipas realizavam uma tarefa de controlo 

que consistia na construção de um cavalo. Este momento permitiu registar medidas de baseline. 

No segundo momento foi pedido às equipas que realizassem uma nave espacial. Esta tarefa 

possuía uma maior complexidade quanto à forma de proceder e de desenvolver a tarefa. 
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Procedimento 

Antes de dar início à investigação, foram realizadas as formalidades habituais junto da 

Comissão de Ética e Deontologia da Universidade de Aveiro no que concerne à aprovação do 

presente estudo, tendo sido emitido um parecer positivo (Parecer n.º12/2018) relativamente à 

realização do mesmo. 

Tendo em vista o recrutamento de participantes, o presente estudo foi divulgado com 

recurso à colocação de cartazes em pontos estratégicos da Universidade de Aveiro, através de 

uma publicação na página da Associação Académica da mesma universidade, bem como 

através da divulgação direta nas diversas aulas dos diferentes cursos desta universidade. Os 

participantes formalizaram a sua inscrição através de um link ou, diretamente, num documento 

em formato de papel, tendo sido transmitidas e solicitadas diversas informações, 

nomeadamente, a duração aproximada da experiência, o reforço de que seriam sorteados 

prémios, o pedido de indicação da disponibilidade (dias/horas), assim como a solicitação do 

nome completo e do curso a que pertenciam.  

No momento do agendamento da realização da experiência, eram revelados aos 

participantes os nomes e cursos dos restantes elementos da equipa, de forma a aferir se os 

elementos se conheciam entre si, explicando-lhes, após a sua resposta, que um dos principais 

critérios de inclusão era que os elementos da equipa não se deveriam conhecer, pelo motivo já 

explicitado em pontos anteriores deste documento. 

A experiência decorreu no Olfaction Lab (sala 18.2.2), situado no Departamento de 

Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro. O setting experimental continha quatro 

postos de recolha de dados numerados de um a quatro, nos quais os participantes preenchiam 

o protocolo de investigação e uma mesa central, também numerada, na qual os participantes 

realizavam as tarefas experimentais. À chegada ao laboratório, os participantes eram 

distribuídos pelos postos de recolha de uma forma intercalada (homem/mulher), adquirindo, 

assim, o seu número de posição. Este número de posição era mantido quando os participantes 

se deslocavam para a mesa central. As cadeiras associadas à mesa central possuíam a mesma 

dimensão, o que permitiu que os participantes estivessem todos à mesma altura. 

Seguidamente ao preenchimento do consentimento informado, os participantes 

procediam ao preenchimento do protocolo de investigação. Quando todos os participantes já 

tinham preenchido a primeira parte do protocolo de investigação, nomeadamente, o 

questionário sociodemográfico e o questionário inicial, deslocavam-se para a mesa central, 

sentando-se na posição que lhes correspondia. Após esta fase, o investigador explicava-lhes o 

procedimento. A explicação do procedimento consistia em dizer aos participantes que a tarefa 
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experimental era constituída por duas tarefas de construção de legos que teriam de ser 

desenvolvidas em grupo e com a colaboração de todos os elementos. O experimentador falava 

dos prémios que seriam atribuídos às melhores construções, alertando para o facto de que esta 

atribuição estaria dependente da criatividade do produto, assim como da interação e 

colaboração de todos os elementos no processo de construção. Esta indicação pretendia 

aumentar o comprometimento do participante com a tarefa, uma vez que, a atribuição do 

prémio foi realizada de forma aleatória, sendo esta informação revelada no debrifing final. 

Eram, ainda, informados que a primeira tarefa consistia na construção de um cavalo e que o 

grupo dispunha de 15 minutos para a sua construção. Além disso, o experimentador informou 

que quando faltassem cinco minutos para o final da tarefa os participantes seriam informados. 

No final da execução da primeira tarefa, os participantes recebiam indicações para se 

deslocarem, novamente, aos postos de trabalho individuais de modo a procederem ao 

preenchimento do questionário intermédio.  

A fase seguinte da manipulação experimental variou de acordo com a condição 

experimental em que se estava a recolher dados. A manipulação experimental associada aos 

diferentes tipos de conflito foi adaptada a partir de Griffith, Connelly e Thiel (2014). 

Na condição CT, era fornecido aos participantes uma folha com instruções (Anexo D) 

dúbias e discordantes acerca da construção do segundo objeto, a nave espacial, com o objetivo 

de induzir conflito de tarefa. Na condição CR era pedido aos participantes que, um de cada vez, 

se dirigissem a um dos computadores presentes no laboratório, de forma a preencherem um 

questionário de avaliação de desempenho dos colegas de equipa, chamando-os, novamente, 

após a reflexão individual, para receberem o feedback da sua avaliação de desempenho de 

acordo com os outros elementos da equipa. Todos os participantes observavam os mesmos 

gráficos e médias (Anexo E). No global, a avaliação que recebiam indicava que os outros 

elementos da equipa consideravam que o seu desempenho estava abaixo da média do grupo. 

Na condição CC não foi fornecida qualquer informação extra. O objetivo desta manipulação 

consistiu em induzir o aumento da probabilidade de surgirem diferentes opiniões, relativamente 

à construção do segundo objeto. 

Posteriormente as equipas foram providas da informação de que a segunda tarefa 

consistia na construção de uma nave espacial, bem como de que dispunham de cinco minutos 

para, individualmente, refletirem acerca das estratégias que deveriam adotar para a construção 

do objeto. Para o efeito eram fornecidas previamente, aos participantes, folhas para o registo 

das estratégias. A introdução deste tempo para a reflexão individual tinha como objetivo 

assegurar que todos os elementos do grupo iriam refletir acerca da forma de construir o objeto. 
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Na condição CR após a finalização da reflexão os participantes deslocavam-se, um a um, ao 

computador para receber feedback acerca da avaliação do seu desempenho efetuado pelos 

outros elementos da equipa.  

Seguidamente, os participantes eram convidados a dirigir-se à mesa central onde o 

investigador informava que dispunham de cinco minutos para apresentar e discutirem as ideias 

individuais, para que em conjunto determinassem como proceder, sendo que nesta fase o 

experimentador incentivava a que todos os participantes apresentassem e discutissem as ideias 

individuais, e reforçava que a atribuição de prémios estaria dependente da participação de todos 

na atividade. Posteriormente, eram dadas as indicações relativas à segunda tarefa, sendo, assim, 

comunicado aos participantes que dispunham de 20 minutos para a construção da nave espacial. 

À semelhança da primeira tarefa, os participantes foram informados quando faltavam apenas 

cinco minutos para terminar o tempo regulamentar da tarefa dois. No final desta tarefa os 

participantes eram convidados a regressar, novamente aos seus postos de trabalho onde 

preencheram o questionário final.  

No final de todo este processo, realizava-se o debriefing, onde era revelado aos 

participantes o verdadeiro objetivo da experiência, assim como solicitado que assinassem um 

termo de confidencialidade, como forma de garantir que a manipulação experimental se 

manteria desconhecida para os participantes seguintes. No Anexo F é possível observar um 

esquema representativo deste procedimento. 

Análise dos Dados  

Os dados obtidos através da manipulação experimental foram analisados através do 

programa estatístico IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 26.0, 

considerando-se um nível de significância de 0.05 em todas as análises estatísticas. Realizaram-

se análises descritivas para as variáveis sociodemográficas com o objetivo de caracterizar a 

amostra em estudo. Efetuou-se, inicialmente, a análise de missing values e, posteriormente,  

Análises de Componentes Principais (ACP), de forma a verificar quais os componentes lineares 

que existem nos dados recolhidos, assim como se uma variável específica pode contribuir para 

um determinado componente (Fields, 2018). Efetuaram-se, também, análises de consistência 

interna, através do cálculo do α de Cronbach e da análise das correlações corrigidas, ou seja, a 

correlação do item com o total da subescala, exceto o próprio item. Analisou-se, ainda, a 

eficiência da manipulação do conflito com recurso a uma ANOVA Univariada (One-Way 

ANOVA). No que concerne ao teste de hipóteses, realizaram-se duas ANOVA de medidas 

repetidas mista, assim como duas ANCOVA de medidas independentes.  
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Realizámos as ANOVA com recurso a testes paramétricos, uma vez que se assumiu a 

normalidade dos dados devido ao elevado tamanho da amostra , assim como aos pressupostos 

do Teorema do Limite Central que considera que quando o tamanho da amostra aumenta, a 

distribuição amostral da sua média se aproxima cada vez mais de uma distribuição normal 

(Fields, 2018). No caso das ANCOVA, na verificação dos pressupostos das variáveis a entrar 

no modelo observou-se que, no caso da covariável emoções positivas, ocorria uma ligeira 

assimetria que poderia ser contida pela estatística F, enquanto que, no caso da covariável 

emoções negativas, ocorria uma distribuição com uma elevada assimetria positiva e uma 

elevada curtose. Com o objetivo de reduzir o erro associado a este desvio efetuou-se uma 

transformação logarítmica de base 10. Esta transformação melhorou significativamente a 

distribuição, contudo, não permitiu que se pudesse assumir uma distribuição normal para esta 

variável. Neste sentido, no cálculo da ANCOVA foi utilizada a estimação de parâmetros 

robustos no teste de hipóteses (Fields, 2018). 

Resultados 

Procedimento prévio 

 Inicialmente, procedeu-se à análise dos missing values (MV). Esta análise revelou a 

necessidade de se eliminarem dois participantes, pelo motivo explicado anteriormente. 

Posteriormente, realizou-se o estudo da aleatoriedade dos MV, através de testes Little MCAR. 

Os resultados revelaram-se significativos para a JAWS-T0 χ2(135) = 228.84, p˂ .001 e não 

significativos para a JAWS-T1, χ2(146) = 168.578, p = .097 e para a JAWS-T2, χ2(42) = 21.43, 

p = .996.  No caso da distribuição aleatória, os MV foram substituídos pela média do respetivo 

item, sendo que no caso da não aleatoriedade esta substituição foi feita através do método 

Expected Maximization.  

Atendendo a que no presente estudo o nível de análise é o grupo mas as respostas 

relativas às emoções foram obtidas ao nível individual, foi necessário subir de nível estas 

variáveis, através do cálculo da média. Para justificar a agregação, calcularam-se, os índices de 

acordo Rwg (James, Demaree, & Wolf, 1984) e o ICC (Bliese, 2000). Assim, de um modo 

geral, os resultados demonstraram ser possível agregar os dados com confiança, uma vez que 

para a JAWS-T0 emoções negativas, Rwg = .95, DP = .13, ICC(1) = .00, ICC(2) = .01, para a 

JAWS-T0 emoções positivas Rwg = .93, DP =.06, ICC(1) = .06, ICC(2) = .19, para a JAWS-

T1 emoções negativas, Rwg = .98, DP = .05, ICC(1) = .08, ICC(2) = .26, para a JAWS-T1 

emoções positivas Rwg = .93, DP = .10, ICC(1) = .08, ICC(2) = .026, para a JAWS-T2 emoções 
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negativas, Rwg = .92, DP = .13, ICC(1) = .21, ICC(2) = .522 e para a JAWS-T2 emoções 

positivas, Rwg = .98, DP = .04, ICC(1) = .26, ICC(2) = .58 

Estudo da validade das medidas 

Emoções  

No caso da JAWS estudou-se a validade da medida para três momentos diferentes (T0, 

T1, T2), pelo facto de esta ser aplicada nesses três momentos. De modo a permitir que a JAWS 

pudesse, ao longo dos três momentos, ter uma estrutura equivalente efetuaram-se ACP para 

cada uma das aplicações da escala e retiveram-se os itens que possuíam pelo menos .40 de 

saturação fatorial e .30 de correlação item-total (Stevens, 2009), garantindo-se, assim, a 

estabilidade na comparação dos fatores, bem como uma adequada e equilibrada estrutura 

dimensional. Assim, por apresentarem saturações fatoriais abaixo de .40, foram excluídos das 

análises posteriores os itens “À vontade”, “Aborrecido”, “Ansioso”, “Cansado”, “Intimidado” 

e “Descontraído”, passando-se a considerar, apenas, 22 itens dos 28 itens totais desta escala. 

Seguidamente, realizou-se uma ACP que considerou os 22 itens da escala (11 emoções 

positivas e 11 emoções negativas), bem como contemplou uma rotação ortagonal (varimax). 

Inicialmente, para cada momento explorou-se uma solução inicial que demonstrou a existência 

de seis dimensões na JAWS-T0, três na JAWS-T1 e quatro na JAWS-T2, o que contraria os 

resultados apontados pela JAWS traduzida e validade para a população portuguesa que assume 

a existência de dois fatores, nomeadamente, emoções positivas e emoções negativas (Lopez et 

al., 2012). Por este motivo, forçou-se a solução fatorial a dois fatores. 

A adequação da análise foi medida através da medida de adequação da amostra de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste de esfericidade de Bartlett (χ2).  Na análise da JAWS-

T0 verificou-se a adequação da análise (KMO = .870; χ2(231) = 2393.61, P ˂.001). A solução 

proposta extrai dois componentes com Eigenvalues superiores a um, apresentando uma 

variância total explicada de 45.54%. As emoções referentes ao componente um apresentam 

saturações fatoriais que variam entre .532 (“Orgulhoso”) e .792 (“Animado”), correlações entre 

o item e o fator que variam entre .436 e .724, comunalidades que variam entre .296 e .633 e 

um α de Cronbach de .887, enquanto que as emoções associadas ao componente dois 

apresentam saturações fatoriais que variam entre .402 (“Confuso”) e .813 (“Tristonho”), 

correlações entre o item e o fator que variam entre .343 e .676, comunalidades que variam entre 

.165 e .665 e um α de Cronbach de .853. A tabela que contêm a informação completa relativa 

a esta ACP encontra-se exposta no Anexo G.  
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Na análise da JAWS-T1 verificou-se a adequação da análise (KMO = .902; χ² (231) = 

3025.41, p<.001). A solução proposta extrai dois componentes com Eigenvalues superiores a 

um, apresentando uma variância total explicada de 51,501%. As emoções referentes ao 

componente um apresentam saturações fatoriais que variam entre .667 (“Satisfeito”) e .792 

(“Empolgado”), correlações entre o item e o fator que variam entre .624 e .727, comunalidades 

que variam entre .476 e .627 e um α de Cronbach de .929, enquanto que as emoções associadas 

ao componente dois apresentam saturações fatoriais que variam entre .436 (“Furioso”) e .758 

(“Tristonho”), correlações entre o item e o fator que variam entre .567 e .797, comunalidades 

que variam entre .197 e .587 e um α de Cronbach de .855. A tabela que contêm a informação 

completa relativa a esta ACP encontra-se exposta no Anexo H.  

Na análise da JAWS-T2 verificou-se a adequação da análise (KMO = .909; χ² (231) = 

3624.28, p<.001). A solução proposta extrai dois componentes com Eigenvalues superiores a 

um, apresentando uma variância total explicada de 54.93%. As emoções referentes ao 

componente um apresentam saturações fatoriais que variam entre .615 (“Orgulhoso”) e .824 

(“Empolgado”), correlações entre o item e o fator que variam entre .567 e .797, comunalidades 

que variam entre .390 e .689 e um α de Cronbach de .934, enquanto que as emoções associadas 

ao componente dois apresentam saturações fatoriais que variam entre .404 (“Furioso”) e .783 

(“Desgostoso”), correlações entre o item e o fator que variam entre .345 e .723, comunalidades 

que variam entre .193 e .625 e um α de Cronbach de .884. A tabela que contêm a informação 

completa relativa a esta ACP encontra-se exposta no Anexo I.  

 Criatividade 

Relativamente à CPSS, inicialmente, testou-se se existia multicolinearidade entre os 

seus critérios. Tendo-se verificado multicolinearidade, optou-se pela realização de uma ACP 

para cada critério desta escala, que revelou a presença de apenas um componente por critério, 

o que está de acordo com os requisitos teóricos da escala original (Besemer & O’Quin, 

1999).Verificou-se a adequação da análise para ambos os produtos. Assim, para o produto 

“cavalo” e os critérios: originalidade, KMO = .876 e χ2 (10) = 1389.33, P ˂.001; surpreendente, 

KMO = .872 e χ2 (10) = 939.45, P ˂.001; valioso, KMO = .853 e χ2 (10) = 1813.25, P ˂.001; 

lógico, KMO = .836 e χ2 (10) = 2229.06, P ˂.001; compreensível, KMO = .837 e χ2 (10) = 

1347.51, P ˂.001; qualidades orgânicas, KMO = .886 e χ2 (10) = 1270.54, P ˂.001; elegância, 

KMO = .905 e χ2 (10) = 1187.22, P ˂.001 e bem executado, KMO = .895 e χ2 (10) = 1539.77, 

P ˂.001. Para o produto “nave espacial” e os critérios: originalidade, KMO = .870 e χ2 (10) = 

1261.32, P ˂.001; surpreendente, KMO = .881 e χ2 (10) = 845.97, P ˂.001; valioso, KMO = 
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.861 e χ2 (10) = 1478.39, P ˂.001; lógico, KMO = .838 e χ2 (10) = 1756.24, P ˂.001; 

compreensível, KMO = .792 e χ2 (10) = 1092.16, P ˂.001; qualidades orgânicas, KMO = .862 

e χ2 (10) = 836.47, P ˂ .001; elegância, KMO = .894 e χ2 (10) = 967.07, P ˂ .001 e bem executado, 

KMO = .877 e χ2 (10) = 1354.981, P ˂ .001. Considerou-se para as saturações fatoriais um ponto 

de corte de .40 e para a correlação item-total de .30 (Stevens, 2009).  

A solução proposta extrai um componente em cada critério e em ambos os produtos, 

com Eigenvalues superiores a um. Assim, para o produto “cavalo” e os critérios: originalidade, 

as saturações fatoriais variam entre .932 e .960, as correlações entre o item e o fator variam 

entre .896 e .935, as comunalidades variam entre .869 e .921, a variância explicada é de 89.93% 

e o α de Cronbach é de .972; surpreendente, as saturações fatoriais variam entre .904 e .931, 

as correlações entre o item e o fator variam entre .814 e .879, as comunalidades variam entre 

.796 e .866, a variância explicada é de 82.35% e o α de Cronbach é de .946;  valioso, as 

saturações fatoriais variam entre .954 e .971, as correlações entre o item e o fator variam entre 

.927 e .955, as comunalidades variam entre .909 e .942, a variância explicada é de 93.08% e o 

α de Cronbach é de .981; lógico, as saturações fatoriais variam entre .897 e .972, as correlações 

entre o item e o fator variam entre .845 e .955, as comunalidades variam entre .804 e .944, a 

variância explicada é de 90.78% e o α de Cronbach é de .974; compreensível, as saturações 

fatoriais variam entre .599 e .975, as correlações entre o item e o fator variam entre .486 e .950, 

as comunalidades  variam entre .358 e .951, a variância explicada é de 80.08% e o α de 

Cronbach é de .931; qualidades orgânicas, as saturações fatoriais variam entre .827 e .971, as 

correlações entre o item e o fator variam entre .749 e .946, as comunalidades  variam entre .684 

e .942, a variância explicada é de 85.54% e o α de Cronbach é de .957; elegância, as saturações 

fatoriais variam entre .924 e .944, as correlações entre o item e o fator variam entre .881 e .922, 

as comunalidades variam entre .854 e .906, a variância explicada é de 87.68% e o α de 

Cronbach é de .965; bem executado, as saturações fatoriais variam entre .936 e .968, as 

correlações entre o item e o fator variam entre .902 e .948, as comunalidades  variam entre .876 

e .936, a variância explicada é de 91.88% e o α de Cronbach é de .978.  

Relativamente ao produto “nave espacial” e os critérios: originalidade, as saturações 

fatoriais variam entre .932 e .952, as correlações entre o item e o fator variam entre .893 e .924, 

as comunalidades variam entre .808 e .907, a variância explicada é de 88.95% e o α de 

Cronbach é de .969; surpreendente, as saturações fatoriais variam entre .884 e .925, as 

correlações entre o item e o fator variam entre .831 e .889, as comunalidades variam entre .806 

e .783, a variância explicada é de 80.83% e o α de Cronbach é de .941;  valioso, as saturações 

fatoriais variam entre .940 e .962, as correlações entre o item e o fator variam entre .906 e .940, 
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as comunalidades variam entre .908 e .925, a variância explicada é de 90.78% e o α de 

Cronbach é de .975; lógico, as saturações fatoriais variam entre .908 e .971, as correlações 

entre o item e o fator variam entre .860 e .946, as comunalidades variam entre .824 e .943, a 

variância explicada é de 90.79% e o α de Cronbach é de .974; compreensível, as saturações 

fatoriais variam entre .592 e .964, as correlações entre o item e o fator variam entre .475 e .933, 

as comunalidades  variam entre .350 e .951, a variância explicada é de 76.89.08% e o α de 

Cronbach é de .918; qualidades orgânicas, as saturações fatoriais variam entre .771 e .948, as 

correlações entre o item e o fator variam entre .666 e .906, as comunalidades  variam entre .594 

e .898, a variância explicada é de 77.29% e o α de Cronbach é de .925; elegância, as saturações 

fatoriais variam entre .833 e .942, as correlações entre o item e o fator variam entre .753 e .905, 

as comunalidades  variam entre .694 e .887, a variância explicada é de 83.04% e o α de 

Cronbach é de .948; bem executado, as saturações fatoriais variam entre .936 e .958, as 

correlações entre o item e o fator variam entre .901 e .935, as comunalidades  variam entre .876 

e .918, a variância explicada é de 90.03% e o α de Cronbach é de .972. A tabela que contém a 

informação completa relativa a esta ACP encontra-se exposta no Anexo J. 

Posteriormente, realizou-se a agregação dos itens de cada critério, assim como uma 

ACP que englobou estes oito critérios, estudando-se desta forma a criatividade como uma 

variável global. Deste modo, explorou-se uma solução inicial que demonstrou a existência de 

duas dimensões. Contudo, como se pretende avaliar uma medida de criatividade geral, forçou-

se a análise a um fator. Os resultados relativos à adequação da amostra ao procedimento 

revelaram valores adequados (KMO = .828 e χ2 (28) = 676.88, P ˂.001). A solução proposta 

apresenta Eigenvalues superiores a um, uma variância total explicada de 68.26%, saturações 

fatoriais que variam entre .298 (“Originalidade”) e .930 (“Qualidades orgânicas”), correlações 

entre o item e o fator que variam entre .257e .878, comunalidades que variam entre .089 e .781 

e um α de Cronbach de .923. A tabela que contém a informação completa relativa a esta ACP 

encontra-se exposta no Anexo K. 

Estudo da manipulação experimental 

Esta análise teve por objetivo verificar a possível existência de diferenças significativas 

entre as condições experimentais (CC, CT, CR) no que diz respeito à existência de conflitos, 

tendo-se para tal recorrido às questões do conflito intragrupal respondidas pelos participantes 

em T2. A questão um está associada à medição do conflito relacional e a questão dois ao 

conflito de tarefa. 
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 Através da análise de dados descritivos observou-se, quanto à manipulação do conflito 

relacional, que em média o conflito relacional é superior na condição CR (M= 1.4; DP= .329), 

seguida da CT (M= 1.3; DP= .311), e por fim da CC (M= 1.2; DP= .241). Relativamente à 

manipulação do conflito de tarefa, verificou-se que, em média, o conflito de tarefa é superior 

na condição CT (M= 1.6; DP= .447), seguida da CR (M= 1.5; DP= .425), e por fim da CC (M= 

1.3; DP= .261) (Figura 3). Os resultados descritivos vão, assim, no sentido, do esperado pela 

manipulação experimental introduzida. 

 Averiguou-se a homogeneidade das variâncias, através do teste de Levene, que revelou, 

relativamente à manipulação do conflito relacional, ocorrer homogeneidade de variâncias, F 

(2, 60) = 2.21, p= .118. Na manipulação conflito de tarefa, verificou-se não ocorrer 

homogeneidade de variâncias, F (2, 60) = 3.63, p= .033. Posteriormente, realizou-se uma 

ANOVA a um fator entre sujeitos, que revelou que, considerando a manipulação de conflito 

relacional, não se verificou um efeito estatisticamente significativo do tipo de condição 

experimental, F (2, 60) = 2.53, p= .088, partial η2=.078. Na manipulação do conflito de tarefa, 

verificou-se um efeito estatisticamente significativo do tipo de condição experimental, F (2, 

60) = 4.09, p= .022, partial η2=.120. Para investigar as diferenças entre as condições 

experimentais realizamos testes Post-hoc com correção de bonferroni. Assim, quanto à 

manipulação do conflito de tarefa, utilizando o teste de Games-Howell, foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre as condições CC e CT (p =.015), assim como, 

não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre as condições CR e CT (p = 

.784) e as condições CR e CC (p = .095). 

 
Figura 3. Resultados descritivos da manipulação experimental. 
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Padrão das emoções em função dos momentos de estudo 

 A análise do padrão das emoções pretendeu testar a hipótese H1 e, deste modo, observar 

a existência de diferenças nas emoções nos diversos momentos (T0, T1, T2) e condições (CC, 

CT, CR). Para isso, foram realizadas duas ANOVA a dois fatores mistas. Neste sentido, para 

as emoções positivas, o teste de esfericidade de Mauchly revelou que o pressuposto da 

esfericidade foi cumprido, χ2(2) = 5.43, p = .066. Os resultados mostraram ocorrer um efeito 

principal do momento nas emoções positivas sentidas pelos participantes, F (2, 120) = 73.22, 

p˂ .001, partial η2=.550, e um efeito principal da condição nas emoções positivas sentidas 

pelos participantes, F (2, 60) = 3.475, p= .037, partial η2=.104. Observou-se, ainda, uma 

interação significativa entre momento e condição, F (4, 120) = 4, p= .004, partial η2=.118. 

Através da análise de testes Post hoc com correção de Bonferroni, relativamente ao momento, 

verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre T0 e T1 (p˂ .001) e entre T0 e 

T2 (p˂ .001), mas não entre T1 e T2 (p= .965). Relativamente à condição, através do teste de 

Levene, verificou-se existir homogeneidade de variâncias entre os momentos de avaliação. 

Assim, através do teste de Tukey HSD observou-se não ocorrerem diferenças estatisticamente 

significativas entre as condições CC e CT (p= .075), CC e CR (p= .157) e CT e CR (p= .951).  

 A observação das análises descritivas permitiu constatar que, em média, no momento 

T2 (M= 3.34; DP= .053) surgem mais emoções positivas do que no momento T1 (M= 3.38; 

DP= .044) e T0 (M= 2.94; DP= .038). Verificou-se, também, que surgem em média mais 

emoções positivas na condição CC (M= 3.36; DP= .067) comparativamente às condições CR 

(M= 3.16; DP= .069) e CT (M= 3.13; DP= .066). No que concerne à interação entre momento 

e condição, observou-se que, em média, ocorrem mais emoções positivas, para a condição CC, 

no momento T2 (M= 3.59; DP= .092) comparativamente a T1 (M= 3.50; DP= .076) e a T0 

(M=3; DP= .066), para a condição CT, no momento T1 (M= 3.322; DP= .074) 

comparativamente a T2 (M= 3.252; DP= .90) e a T0 (M= 2.829; DP= .065), assim como para 

a condição CR, no momento T1 (M= 3.321; DP= .078) comparativamente a T2 (M= 3.183; 

DP= .094) e a T0 (M= 2.985; DP= .068), como se pode observar na Figura 3. 
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Figura 4. Resultados do padrão das emoções positivas em função dos momentos de avaliação. 

 Fizeram-se comparações para verificar, relativamente às emoções positivas, se existiam 

diferenças entre as condições em cada momento de avaliação e entre os momentos de avaliação 

em cada uma das condições. Assim, considerando as possíveis diferenças entre as condições 

nos três momentos de avaliação observou-se não ocorrerem diferenças estatisticamente 

significativas nos momentos T0 (CC-CT (p= .211); CC-CR (p= 1); CT-CR (p= .308)) e T1 

(CC-CT (p= .281); CC-CR (p= .300); CT-CR (p= 1)). No tempo T2 observaram-se diferenças 

estatisticamente significativas entre CC e CT (p= .032) e entre CC e CR (p= .009), assim como 

não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre CR e CT (p= 1). No que 

concerne às possíveis diferenças entre os momentos de avaliação nas três condições, verificou-

se que, tanto na condição CC como na condição CT, ocorreram diferenças estatisticamente 

significativas entre T0 e T1 (p˂ .001) e entre T0 e T2 (p˂ .001), bem como  não ocorreram 

diferenças estatisticamente significativas entre T1 e T2, sendo que em CC, p= .658 e em CT 

p= .931. Na condição CR ocorreram diferenças estatisticamente significativas entre T0 e T1 

(p˂ .001) e não ocorreram diferenças estatisticamente significativas entre T0 e T2 (p= .051) e 

entre T1 e T2 (p=.176). 

A análise das emoções negativas revelou, através do teste de esfericidade de Mauchly, 

que o pressuposto da esfericidade foi violado, χ2(2) = 6.702, p = .035, pelo que foi utilizada a 

correção de Greenhouse-Geisser (Ɛ= .903). Os resultados mostraram um efeito principal do 

momento nas emoções negativas sentidas pelos participantes, F (1.81, 108.36) = 34.11, p˂ 

.001, partial η2=.362. Por outro lado, os resultados demonstraram não ocorrer um efeito 

principal da condição nas emoções negativas sentidas pelos participantes F (2, 60) = 2.67, p= 

.078, partial η2=.082. Observou-se, ainda, não ocorrer uma interação significativa entre o 
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momento e a condição F (3.61, 108.36) = 1.51, p= .210, partial η2=.048. Através da análise de 

testes Post hoc verificou-se, relativamente ao momento, diferenças estatisticamente 

significativas entre T0 e T1 (p˂ .001) e entre T0 e T2 (p˂ .001), mas não entre T1 e T2 (p= 1). 

Relativamente à condição, através do teste de Levene, verificou-se não existir homogeneidade 

de variâncias entre os momentos de avaliação, assim, através do teste de Games-Howell 

observou-se não ocorrerem diferenças estatisticamente significativas entre as condições CC e 

CT (p= .463), CC e CR (p= .091) e entre CT e CR (p= .457).  

As análises descritivas, demonstraram que, em média, no momento T0 (M= 1.41; DP= 

.027) surgem mais emoções negativas do que no momento T2 (M= 1.23; DP= .034) e T1 (M= 

1.22; DP= .026). Verificou-se, também, que surgem em média mais emoções negativas na 

condição CR (M= 1.36; DP= .044) comparativamente às condições CT (M= 1.278; DP= .042) 

e CC (M= 1.22; DP= .043). No que concerne à interação entre momento e condição, observou-

se que, em média, ocorrem mais emoções negativas, para a condição CC, no momento T0 (M= 

1.38; DP= .046) comparativamente a T1 (M= 1.17; DP= .044) e a T2 (M= 1.12; DP= .058), 

para a condição CT, no momento T0 (M= 1.39; DP= .045) comparativamente a T2 (M= 1.26; 

DP= .057) e a T1 (M= 1.19; DP= .043), assim como para a condição CR, no momento T0 (M= 

1.47; DP= .047) comparativamente a T2 (M= 1.32; DP= .060) e a T1 (M= 1.30; DP= .046), 

como se pode observar na Figura 4. 

 

Figura 5. Resultados do padrão das emoções negativas em função dos momentos de avaliação. 

 Realizaram-se comparações para observar, relativamente às emoções negativas, se 

existiam diferenças entre as condições em cada momento de avaliação e entre os momentos de 

avaliação em cada condição. Assim, considerando as possíveis diferenças entre as condições 

em cada momento de avaliação observou-se não ocorrerem diferenças significativas nos 
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momentos T0 (CC-CT (p= 1); CC-CR (p= .572); CT-CR (p= .737)),  T1 (CC-CT (p= .1); CC-

CR (p= .121); CT-CR (p= .207)) e T2 (CC-CT (p= .299); CC-CR (p= .058); CT-CR (p= 1)) . 

No que concerne às possíveis diferenças entre os momentos de avaliação em cada condições, 

verificou-se que, tanto na condição CC como na condição CT, ocorreram diferenças 

significativas entre T0 e T1, (p˂ .001) e entre T0 e T2, em que p˂ .001 em CC e P = .015 em 

CT, bem como  não ocorreram diferenças estatisticamente significativas entre T1 e T2, sendo 

que em CC, p= .967 e em CT, p= .470. Na condição CR ocorreram diferenças estatisticamente 

significativas entre T0 e T1 (p˂ .001) e entre T0 e T2 (p= .011), assim como não ocorreram 

diferenças estatisticamente significativas entre T1 e T2 (p= 1). 

Relação entre conflito e criatividade e a influência das emoções nesta relação 

 Esta análise teve como objetivo testar a hipótese H2 e H3. Deste modo, realizaram-se 

duas ANCOVA de medidas independentes, considerando-se como variável independente o 

conflito, como variável dependente a criatividade e como covariáveis as emoções positivas e 

as emoções negativas. Nestas análises foram utilizadas, apenas, as emoções que foram 

avaliadas no momento T2, momento em que se realizou a manipulação experimental e, 

portanto, em que se induziu os diferentes tipos de conflito. 

 Relativamente às emoções positivas, verificou-se um efeito estatisticamente 

significativo da condição na criatividade dos grupos, após se controlar o efeito das emoções 

positivas, F (2,59) = 3.99, p= .024, partial η2= .119. Por outro lado, observou-se que esta 

covariável não se relacionou significativamente com a criatividade, F (1,59) = .981, p= .326, 

partial η2= .016, como se pode observar na Tabela 1. 

Tabela 1 

Resultados da ANCOVA de medidas independentes, com a covariável emoções positivas 

Origem Tipo III SS gl MS F Sig. η2 

Emoções Positivas 47.167 1 47.167 .981 .324 .016 

Condição 383.965 2 191.982 3.993 .024 .119 

Erro 2836.990 59 48.085    

Total 58167.573 63     

Total corrigido 3355.589 62     

Nota. SS = Soma dos Quadrados; MS = Quadrado Médio; Sig = Significância 

Testes post hoc com correção de bonferroni revelaram que, quando controlamos o efeito 

das emoções positivas, na condição  CT comparativamente a CC a criatividade é  

significativamente menor, p = .039, ao contrário do que se verificou na condição CR 
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comparativamente a CC (p= 1), assim como na condição CR comparativamente a CT (p= .097). 

A análise das descritivas, após o controlo desta covariável, revelaram que, em média, ocorre 

uma maior criatividade na condição CC (M= 31.81; DP= 1.60) comparativamente a CR (M= 

30.80; DP= 1.59)  e  CT (M= 26.09; DP= 1.49), bem como uma maior criatividade na condição 

CR do que na condição CT, como se pode observar na Figura 6. 

 
Figura 6. Resultados descritivos da influência das emoções na relação estabelecida entre 

conflito e criatividade, tendo como covariável as emoções positivas. 

Através da análise da ANCOVA, verificou-se um efeito estatisticamente significativo 

da condição na criatividade dos grupos, após se controlar o efeito das emoções negativas, F 

(2,59) = 4.427, p= .016, partial η2= .130. Por outro lado, observou-se que a covariável emoções 

negativas, não se relacionou significativamente com a criatividade, F (1,59) = 2.24, p= .140, 

partial η2= .037, como se pode observar na Tabela 2. 

Tabela 2 

Resultados da ANCOVA de medidas independentes, com a covariável emoções negativas 

Modelo não robusto Modelo Robusto 

Origem Tipo III SS gl MS F Sig. η2  t Sig. η2 

Condição 416.977 2 208.489 4.427 .016 .130 
CCa .339 .736 .002 

CTa -2.152 .036 .073 

Emoções negativas 105.424 1 105.424 2.238 .140 .037  -1.191 .239 .023 

Total 58167.573 63         

Nota. SS = Soma dos Quadrados; MS = Quadrado Médio; Sig= Significância; a CR = Categoria 

de referência 
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Testes post hoc com correção de bonferroni revelaram que, quando controlamos o efeito 

das emoções negativas, na condição  CT comparativamente a CC a criatividade foi 

significativamente menor, p = .028, ao contrário do que se verificou na condição CR 

comparativamente a CC (p= 1), assim como na condição CR comparativamente a CT (p= .071). 

A análise das descritivas, após o controlo desta covariável, revelaram que, em média, ocorre 

uma maior criatividade na condição CC (M= 31.76; DP= 1.55) comparativamente a CR (M= 

30.97; DP= 1.57)  e  CT (M= 25.97; DP= 1.46), assim como uma maior criatividade na 

condição CR comparativamente à condição CT, como se pode observar na Figura 7. 

 
Figura 7. Resultados descritivos da influência das emoções na relação estabelecida entre 

conflito e criatividade, tendo como covariável as emoções negativas. 

Discussão 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto do conflito na criatividade, 

assim como a influência das emoções na relação estabelecida entre estas variáveis.  

 Os resultados relativos à análise da manipulação experimental revelaram não ocorrer 

um efeito estatisticamente significativo do tipo de manipulação experimental quando 

induzimos CR, não se coadunando com o esperado por nós, uma vez que a indução do conflito 

foi realizada com elevado rigor experimental. Uma possível explicação está associada ao facto 

de os elementos dos grupos não possuírem uma interação prévia, comportando-se de acordo 

com as normas sociais ou a desejabilidade social, agindo de forma a evitar ou a reduzir o 

conflito, uma vez que o comportamento dos indivíduos está fortemente associados às normas 

sociais (Dodoiu, 2015; Martinho, 2018). Isto contraria o encontrado por outros estudos, onde 

ocorria interação prévia entre os elementos da equipa, que consideraram que o conflito é um 

processo social negativo (De Dreu & Weingart, 2003b; Jehn & Bendersky, 2003) que reduz as 
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atitudes e cognições positivas dos elementos do grupo em relação ao grupo (Jehn et al., 2008). 

Pelo contrário, quando induzimos CT verificou-se um efeito estatisticamente significativo do 

tipo de manipulação experimental, o que sugere que os participantes sentiram ocorrer conflito, 

entre os elementos do grupo, associado à execução da tarefa (Griffith et al., 2014).  

Relativamente aos resultados das emoções negativas, constatou-se que após a indução 

de conflito (momento T2), as análises descritivas apontam para a existência de um maior nível 

de emoções negativas em CR, seguida de CT e por fim de CC, o que vai ao encontro da nossa 

hipótese H1a e H1b  e está de acordo com a literatura, que refere que o CR está mais associado 

ao surgimento de emoções negativas (De Dreu & Weingart, 2003b; Jehn et al., 2008; Nair, 

2008; Van Kleef & Côté, 2007), assim como que elevados níveis de CT se associam a elevados 

níveis de emoções negativas (Giordano et al., 2012). Contudo, não ocorreram diferenças 

estatisticamente significativas entre as três condições. Isto pode dever-se ao já explicado 

anteriormente acerca da ausência de interação prévia entre os elementos do grupo, mas 

também, por estes encararem esta interação como esporádica, tentando, por isso, evitar ou 

minimizar os conflitos, relativizando a experiência grupal (Martinho, 2018) e, isso, apresentar 

repercussões no surgimento de emoções negativas nas diferentes condições. Outro motivo 

poderá ser o facto de a tarefa que os grupos realizam apresentar um caráter lúdico, 

proporcionando um momento de descontração e bem-estar aos participantes e, isso, minimizar 

o surgimento de emoções negativas. Além disso, a amostra deste estudo tem origem numa 

sociedade coletivista  que se caracteriza por, numa situação de conflito, dar maior valor ao 

grupo do que ao indivíduo, encarando o conflito como uma ameaça ao equilíbrio e às relações 

dentro do grupo, comportando-se como se o conflito não existisse (Dimas & Lourenço, 2015) 

o que poderá ter afetado o surgimento e a diferenciação das emoções negativas nas condições 

de conflito deste estudo. Outra explicação para estes resultados pode prender-se com o facto 

de os participantes terem manifestado não sentir o surgimento de conflito relacional. 

No que concerne aos resultados associados às emoções positivas, observou-se que após 

a indução de conflito (momento T2), as análises descritivas apontam para a existência de um 

maior nível de emoções positivas em CC, seguida de CT e por fim de CR. Deste modo, 

observaram-se diferenças estatisticamente significativas entre as condições CC e CR, o que 

corrobora em parte a nossa hipótese H1c. Esta constatação é desapoiada pela literatura que 

considera ocorrer uma associação entre o CR e a ativação emocional positiva (Chen & Ayoko, 

2012). Apesar das análises descritivas demonstrarem ocorrer um nível mais baixo de emoções 

positivas na presença de CR do que na presença de CT e, este facto ir ao encontro, em parte, 

da nossa hipótese H1c, nada se pode concluir acerca desta interação, uma vez que se observou 
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que esta diferença não é estatisticamente significativa. Isto pode dever-se ao facto do CR e do 

CT frequentemente surgirem associados (De Dreu & Weingart, 2003b; De Wit et al., 2012). 

Além disso, alguma literatura refere que o CR se relaciona positivamente com uma ativação 

emocional positiva (Chen & Ayoko, 2012), o que poderá ter influenciado os nossos resultados 

no sentido de ocorrer um maior nível de emoções positivas na condição CR do que o esperado. 

Esta relação é explicada teoricamente pelo facto de a presença de CR ser uma oportunidade de 

demonstração de poder e afirmação que motiva um sentimento de entusiasmo (Chen & Ayoko, 

2012). Além disso, observou-se ocorrerem diferenças estatisticamente significativas entre as 

condições CC e CT, o que corrobora a nossa hipótese H1d e vai ao encontro do que é apontado 

pela literatura, que nos diz que na presença de CT ocorrem menos emoções positivas (Giordano 

et al., 2012; Martinho, 2018). 

Verificou-se, também, para ambas as emoções, ocorrer um efeito principal da condição 

na criatividade, o que nos permite tirar algumas conclusões acerca das diferenças obtidas entre 

as condições experimentais. Além disso, quando controlámos as emoções positivas e as 

emoções negativas, observou-se uma maior criatividade na condição CC, seguida da CR e por 

fim da CT.  Esta constatação vai ao encontro das nossas hipóteses H2a e H2b. Assim, verificou-

se ocorrer uma maior criatividade na condição CR comparativamente à condição CC, o que 

não vai ao encontro, em parte, da nossa hipótese H2a, contudo este resultado não foi 

significativo e, por isso, não nos permite tirar conclusões. A literatura aponta ocorrer uma 

relação negativa entre o CR e a criatividade (Hu et al., 2017). Uma possível justificação para 

este resultado, assenta na possibilidade de não ter ocorrido uma diminuição da disposição dos 

membros da equipa para apresentar ideias criativas (Hu et al., 2017), uma vez que a indução 

de conflito relacional não foi significativa. Por outro lado, o facto de a tarefa ter um carater 

lúdico e menos complexo que CT, poderá ter promovido uma maior criatividade das equipas, 

do que o que era esperado para esta condição experimental. Observou-se, também, não ocorrer 

uma menor criatividade na condição CR, comparativamente a CT, o que não vai ao encontro, 

em parte, da nossa hipótese H2a, contudo, esta diferença não foi significativa o que não nos 

permite tirar conclusões acerca desta interação. Isto pode ter acontecido por não se ter 

verificado um efeito estatisticamente significativo de CR na condição CR e, portanto, os 

participantes não terem sentido ocorrer conflito relacional entre os membros do grupo. Por 

outro lado, verificou-se uma diminuição significativa da criatividade na condição CT 

comparativamente à condição CC, o que corrobora a nossa hipótese H2b, apesar de alguma 

literatura afirmar que o CT mantém uma relação positiva com a criatividade das equipas (Farh 

et al., 2010; Yong et al., 2014) por facilitar a exposição de diferentes ideias, o aumento do 
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diálogo e do debate entre os membros da equipa (De Dreu, 2006). A diminuição da criatividade 

na condição CT, comparativamente a CC e CR, é desapoiada pela literatura (Farh et al., 2010; 

Yong et al., 2014) e poderá ter acontecido devido à nossa amostra conter grupos de tarefa e, 

deste modo, as dificuldades sentidas ao nível da tarefa poderem ter tido um impacto mais 

relevante nos resultados do grupo do que as dificuldades sentidas ao nível interpessoal (Dimas, 

2007; Dimas & Lourenço, 2015). Além disso, como a interação é pontual e tem uma duração 

limitada, não há tempo suficiente para obterem os potenciais benefícios resultantes do 

confronto de ideias preconizado pelo CT (Dimas, 2007; Dimas & Lourenço, 2015).  

Além disso, verificou-se não ocorrer um efeito principal de ambas as emoções na 

criatividade, o que não corrobora a nossa hipótese H3 e contrapõe o que tem sido encontrado 

pela literatura, que refere que na presença de condições emocionais positivas ocorre um maior 

número de avaliações criativas (Mastria et al., 2019), assumindo, assim, que as emoções 

positivas promovem a criatividade (Lyubomirsky et al., 2005), assim como, que estados 

emocionais negativos podem potenciar criatividade (George & Zhou, 2007). 

O presente estudo apresenta alguns pontos fortes, uma vez que, adota uma abordagem 

experimental, analisando a relação entre o conflito, as emoções e a criatividade, num ambiente 

controlado de laboratório, permitindo, deste modo, aferir com maior precisão a relação entre 

as variáveis em estudo, observar relações de causalidade e controlar o possível efeito de 

variáveis intervenientes. Apresenta um caráter inovador por estudar estas variáveis com recurso 

a uma abordagem experimental (Piffer, 2012), por estudar a criatividade tendo por base a 

avaliação dos produtos criativos ao invés do processo criativo (Kupers, Van Dijk, & Lehmann-

Wermser, 2018) e, também por, a par de poucos estudos (p.ex. Martinho, 2018), recorrer a 

equipas sem interação prévia e, deste modo, sem normas de trabalho instituídas. 

No que concerne às possíveis limitações deste estudo salientamos o facto de a 

manipulação experimental ser realizada por diferentes experimentadores, o que poderá ter 

permitido ocorrerem desvios na aplicação do procedimento, apesar de se ter tentado manter um 

elevado rigor experimental (Christensen, 2007). Destacamos, também, o não controlo da 

presença de relógio nos participantes, o que lhes poderá ter permitido controlar o tempo 

estipulado para a realização da tarefa e isso interferir na construção e conclusão das construções 

(produtos) propostos e consequentemente interferir com a avaliação da criatividade dos grupos. 

E, por fim, ressalvamos o facto dos dados obtidos serem recolhidos com recurso a medidas de 

autorrelato, podendo isto, potenciar variações no método (Dimas & Lourenço, 2015). No 

entanto, esta limitação pode ter sido atenuada pelo facto dos nossos dados serem agregados ao 

nível grupal (Conway, 2004). 



33 
 

 Relativamente a sugestões para estudos futuros, parece-nos interessante estudar o efeito 

do conflito na criatividade das equipas, tendo em conta a influência das emoções entre estas 

variáveis, utilizando outro tipo de tarefa, constituindo-se grupos com participantes de áreas 

científicas semelhantes, bem como utilizando-se grupos de trabalho previamente constituídos 

nos meios institucionais, de forma a se poder comparar os possíveis resultados com os 

resultados presentes neste estudo. Sugerimos, também, que se estudem as mesmas variáveis do 

presente estudo, tendo em consideração o efeito que a regulação emocional pode desempenhar 

no surgimento, desenvolvimento e eliminação das emoções ao longo do processo da 

manipulação experimental que apresentamos. Além disso, pode ser interessante desenvolver 

um estudo que analise o impacto que o contágio emocional tem na interação estabelecida entre 

o conflito e a criatividade. E, por fim, outra possibilidade de estudo futuro, seria perceber o 

impacto que a existência de um ou mais líderes, no grupo de trabalho, teria na interação 

estabelecida entre conflito e criatividade. 

 Os resultados do presente estudo, de um modo geral, permitem retirar algumas 

conclusões. Assim, na presença de CT, os níveis de emoções positivas são mais baixos 

comparativamente à ausência de conflito, o que está de acordo com o exposto na literatura 

(Giordano et al., 2012; Martinho, 2018). Na presença de CR os níveis de emoções positivas 

são mais baixos comparativamente à ausência de conflito, estando, esta conclusão, apoiada em 

parte pela literatura que considera que o CR se associa, especificamente ao surgimento de 

emoções negativas (Jehn et al., 2008; Van Kleef & Côté, 2007). Na presença de CT a 

criatividade dos grupos é mais baixa comparativamente à ausência do conflito, sendo esta 

conclusão contrariada pela literatura que considera que o CT favorece o aumento da 

criatividade (Farh et al., 2010; Yong et al., 2014). As emoções não possuem um efeito sobre a 

criatividade e, portanto, não influenciam a relação estabelecida entre conflito e criatividade, o 

que contraria o que tem sido apontado pela literatura que considera que as emoções, positivas 

e negativas, promovem a criatividade (George & Zhou, 2007; Lyubomirsky et al., 2005). 

Apesar dos resultados encontrados terem contribuído para uma melhor compreensão da relação 

entre o conflito e a criatividade, bem como a possível influência que as emoções têm nesta 

relação, ainda, muito há a estudar sobre a mesma. Neste sentido, estudos futuros devem 

procurar clarificar a relação entre conflito, emoções e criatividade por forma a melhor 

compreender em que condições as equipas podem tirar partido das divergências de opinião 

tendo em vista um incremento dos seus níveis de criatividade. 
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Anexo A: Consentimento Informado  

 

Consentimento Informado 

O papel das emoções nas dinâmicas grupais 

Objetivo da experiência:  

Estudar o papel das emoções e da regulação emocional nas dinâmicas grupais.  

Procedimento específico:  

Os participantes, organizados em grupos de quatro elementos, deverão construir objetos 

utilizando peças LEGO.  

Duração:  

Esta experiência terá uma duração de 50 a 60 minutos.  

Risco para o participante:  

Não existem riscos associados à participação nesta experiência.  

Benefício para o participante:  

Os participantes terão a oportunidade de aprender como é realizada investigação na área de 

Psicologia e de contribuir para o desenvolvimento da ciência, nesta área. Todos os participantes 

recebem um prémio de participação e às três melhores construções serão atribuídos os seguintes 

prémios: 1.º Prémio: Câmaras GoPro; 2.º Prémio: Colunas de som Bluetooth; 3.º Prémio: 

Vouchers SONAE de 10€.  

Confidencialidade:  

A informação fornecida ou quaisquer dados recolhidos ao longo desta experiência serão 

mantidos anónimos e confidenciais e serão usados apenas para tratamento estatístico.  

Natureza voluntária da participação:  

A sua participação nesta experiência é voluntária. Mesmo que aceda a participar, poderá 

desistir em qualquer momento da experiência, devendo para o efeito de comunicá-lo ao 

experimentador.  

Contacto:  

Se tiver alguma questão relacionada com esta experiência deverá contactar o experimentador 

responsável  

____________________________________________ Data ___/____/_______  

Rúbrica do Participante  

_____________________________________________ Data___/____/_______  

Assinatura do investigador  
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Anexo B: Questionário Sócio-Demográfico 

Código Questionário _________ (a preencher pelos investigadores) Questionário Inicial 

(Dados demográficos - para fins exclusivamente estatísticos) 

1. Idade: ________ 2. Sexo: M □ F □ 

3. Nível de ensino que frequenta: Licenciatura □ Mestrado □ Doutoramento □ 

4. Curso: _______________________ 5. Ano que frequenta: _______________________ 

6. Gosta de realizar construções com legos? 

1 (nada) 2 (pouco) 3 (medianamente) 4 (bastante) 5 (muito) 

7. Com que frequência realiza construções com legos? 

1 (nunca ou quase nunca) 2 (poucas vezes) 3 (algumas vezes) 4 (muitas vezes) 

8. Tem alguma doença cardíaca diagnosticada? Não □ Sim □ Qual? 

____________________________ 

9. Toma alguma medicação regularmente? Não □ Sim □ Qual? 

________________________________ 
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Anexo C: Escala Semântica dos Produtos Criativos (CPSS) – versão adaptada 

Avaliação de produtos criativos 

 

                                                                                                                 

Produto 1 

 

        Critério 

 

 

Originalidade 

Banal 1--2--3--4--5--6--7 Novo 

Expectável 1--2--3--4--5--6--7 Inesperado 

Comum 1--2--3--4--5--6--7 Incomum 

Vulgar 1--2--3--4--5--6--7 Único 

Convencional 1--2--3--4--5--6--7 Original 

 

 

 

Surpreendente 

Desinteressante 1--2--3--4--5--6--7 Imprevisível 

Usual 1--2--3--4--5--6--7 Surpreendente 

Trivial 1--2--3--4--5--6--7 Impressionante 

Antiquado 1--2--3--4--5--6--7 Vanguardista 

Normal 1--2--3--4--5--6--7 Espantoso 

 

 

 

Valioso 

Inútil 1--2--3--4--5--6--7 Valioso 

Sem importância 1--2--3--4--5--6--7 Importante 

Insignificante 1--2--3--4--5--6--7 Significante 

Dispensável 1--2--3--4--5--6--7 Indispensável 

Desnecessário 1--2--3--4--5--6--7 Necessário 

 

 

 

Lógico 

Sem lógica 1--2--3--4--5--6--7 Lógico 

Sem sentido 1--2--3--4--5--6--7 Faz sentido 

Irrelevante 1--2--3--4--5--6--7 Relevante 

Inapropriado 1--2--3--4--5--6--7 Apropriado 

Inadequado 1--2--3--4--5--6--7 Adequado 

 

Este questionário é constituído por 8 subescalas compostas por um conjunto de itens que procuram 

avaliar diversos aspetos relacionados com as características de produtos criativos. Cada item é 

constituído por uma escala de sete pontos e dois adjetivos, que correspondem a cada uma das 

extremidades. Por exemplo, considerando o par de adjetivos "Banal-Novo", quanto mais próxima 

a sua resposta se aproximar de 1, mais considera que o produto que está a avaliar é banal, enquanto 

que quanto mais próxima a sua resposta estiver de 7, mais considera que o produto que está a 

avaliar é novo. Se considerar que o produto não se aproxima de nenhum dos adjetivos 

apresentados nas extremidades deverá escolher o ponto 4 da escala.  

 

Solicitamos que avalie, utilizando os critérios apresentados, diferentes produtos que consistem 

em construções de legos. Deverá avaliar todos os produtos, em todos os critérios e itens 

correspondentes. No topo do questionário encontrará a referência ao produto que se pretende que 

avalie. 

Note que não existem respostas certas ou erradas, apenas opiniões pessoais. Muito obrigada pela 

sua colaboração 
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Compreensível 

Sem significado 1--2--3--4--5--6--7 Com significado 

Confuso 1--2--3--4--5--6--7 Compreensível 

Ininteligível 1--2--3--4--5--6--7 Inteligível 

Ambíguo 1--2--3--4--5--6--7 Claro 

Inexplicado 1--2--3--4--5--6--7 Autoexplicativo 

 

 

Qualidades 

Orgânicas 

Desordenado 1--2--3--4--5--6--7 Ordenado 

Desestruturado 1--2--3--4--5--6--7 Estruturado 

Desorganizado 1--2--3--4--5--6--7 Organizado 

Sem forma 1--2--3--4--5--6--7 Com forma 

Incompleto 1--2--3--4--5--6--7 Completo 

 

 

 

Elegância 

Desajeitado 1--2--3--4--5--6--7 Gracioso 

Repulsivo 1--2--3--4--5--6--7 encantador 

Grosseiro 1--2--3--4--5--6--7 Elegante 

Pouco atraente 1--2--3--4--5--6--7 atraente 

Excessivo 1--2--3--4--5--6--7 Refinado 

 

 

Bem executado 

Trapalhão 1--2--3--4--5--6--7 Bem executado 

Mal feito 1--2--3--4--5--6--7 Bem feito 

Mal trabalhado 1--2--3--4--5--6--7 Bem trabalhado 

Desleixado 1--2--3--4--5--6--7 Meticuloso 

Descuidado 1--2--3--4--5--6--7 cuidado 
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Anexo D: Folha das instruções relativas à condição conflito de tarefa 

 

A vossa segunda tarefa consiste na construção de uma nave espacial. Para a construção 

desta nave, é muito importante terem em consideração as seguintes instruções:  

 

1. Devem distribuir tarefas pelos elementos do grupo. Definam como deverá ser feita essa 

distribuição.  

2. O papel de cada elemento do grupo pode variar ao longo da tarefa.  

3. Podem construir mais do que um objeto, ou apenas um, mas cada um deverá ter de 

comprimento, aproximadamente, 30 cm.  

4. A altura do(s) objeto(s) construído(s) é uma variável importante.  

5. A nave espacial tem que ser aerodinâmica.  

6. O tamanho do(s) motor(es) deve permitir que a nave atinja velocidades elevadas.  

7. A nave espacial deve ser de cores quentes.  

8. Vista da terra, a nave, em voo, deve ser invisível aos observadores.  

 

Pedimos-lhe que, individualmente, e durante 5 minutos, pense no plano que o grupo 

deverá seguir para construir o objeto solicitado. Utilize esta folha para registar as ideias 

relativas às instruções dadas. Tenha em mente que a atribuição do prémio irá depender 

não só da criatividade do produto final, mas também do peso da contribuição individual 

para o resultado final. A contribuição de cada elemento será medida através dos registos 

áudio e vídeo.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo E: Gráfico explicativo do feedback transmitido aos participantes acerca da forma como 

os restantes elementos do grupo avaliaram o seu desempenho na tarefa. 
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Anexo F: Esquema representativo do procedimento experimental 
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T0 

Construção do cavalo 

Questionário 

intermédio 

Questionário intermédio + Questionário 
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T1 

Reflexão sem 
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Reflexão sem 
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Reflexão com 
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e complexas 
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Discussão  
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CR CC CT 
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Anexo G: Tabela da ACP da JAWS-T0 com saturações fatoriais, comunalidades e valores de 

correlação item total corrigidos 

 Positivas Negativas h2 r corrigida 

JAWS_Animado_T0 .792 -.074 .633 .724 

JAWS_Divertido_T0 .719 -.159 .543 .660 

JAWS_Radiante_T0 .715 -.032 .513 .639 

JAWS_Feliz_T0 .711 -.243 .564 .652 

JAWS_Realizado_T0 .707 -.087 .507 .641 

JAWS_Contente_T0 .697 -.119 .500 .617 

JAWS_Satisfeito_T0 .689 -.206 .518 .633 

JAWS_Energetico_T0 .674 -.054 .457 .585 

JAWS_Inspirado_T0 .624 .002 .389 .537 

JAWS_Empolgado_T0 .615 .028 .379 .518 

JAWS_Orgulhoso_T0 .532 .114 .296 .436 

JAWS_Tristonho_T0 -.056 .813 .665 .676 

JAWS_Infeliz_T0 -.210 .755 .614 .644 

JAWS_Frustrado_T0 -.035 .742 .552 .653 

JAWS_Desgostoso_T0 -.041 .742 .552 .628 

JAWS_Deprimido_T0 -.195 .695 .521 .597 

JAWS_Furioso_T0 .054 .685 .472 .539 

JAWS_Desencorajado_T0 -.192 .656 .467 .555 

JAWS_Zangado_T0 .066 .514 .269 .368 

JAWS_Receoso_T0 .065 .478 .232 .432 

JAWS_Desinteressado_T0 -.166 .428 .211 .343 

JAWS_Confuso_T0 -.059 .402 .165 .385 

Eigenvalues 5.30 4.72   

Variância explicada (%) 24.07 21.47   

α de Cronbach .887 .853   

Nota. h2 = comunalidades; rcorrigido = valores das correlações item-total corrigidas. 
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Anexo H: Tabela da ACP da JAWS-T1 com saturações fatoriais, comunalidades e valores de 

correlação item total corrigidos 

 Positivas Negativas h2 r corrigida 

JAWS_Empolgado_T1 .792 -.005 .627 .727 

JAWS_Divertido_T1 .791 -.152 .649 .754 

JAWS_Radiante_T1 .787 -.023 .619 .721 

JAWS_Energetico_T1 .778 -.058 .609 .721 

JAWS_Animado_T1 .780 -.232 .662 .757 

JAWS_Feliz_T1 .753 -.293 .652 .740 

JAWS_Orgulhoso_T1 .745 .001 .555 .675 

JAWS_Contente_T1 .748 -.280 .638 .733 

JAWS_Realizado_T1 .733 -.088 .544 .676 

JAWS_Inspirado_T1 .727 -.051 .531 .670 

JAWS_Satisfeito_T1 .667 -.175 .476 .624 

JAWS_Tristonho_T1 -.114 .758 .587 .680 

JAWS_Desencorajado_T1 -.282 .700 .569 .665 

JAWS_Infeliz_T1 -.105 .703 .505 .631 

JAWS_Desinteressado_T1 -.150 .691 .500 .626 

JAWS_Desgostoso_T1 -.105 .678 .471 .582 

JAWS_Deprimido_T1 -.200 .665 .482 .602 

JAWS_Receoso_T1 -.020 .635 .404 .535 

JAWS_Confuso_T1 -.091 .604 .373 .529 

JAWS_Frustrado_T1 -.301 .597 .447 .545 

JAWS_Zangado_T1 -.011 .483 .233 .367 

JAWS_Furioso_T1 .083 .436 .197 .306 

Eigenvalues 4.77 6.56   

Variância explicada (%) 21.69 29.82   

α de Cronbach .929 .855   
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Anexo I: Tabela da ACP da JAWS-T2 com saturações fatoriais, comunalidades e valores de 

correlação item total corrigidos 

 Positivas Negativas h2 r corrigida 

JAWS_Empolgado_T2 .824 -.099 .689 .768 

JAWS_Energetico_T2 .802 -.133 .660 .758 

JAWS_Animado_T2 .810 -.259 .724 .797 

JAWS_Contente_T2 .804 -.204 .688 .784 

JAWS_Radiante_T2 .799 -.083 .644 .744 

JAWS_Divertido_T2 .787 -.248 .680 .770 

JAWS_Inspirado_T2 .769 -.036 .593 .703 

JAWS_Feliz_T2 .768 -.226 .641 .743 

JAWS_Satisfeito_T2 .706 -.305 .592 .715 

JAWS_Realizado_T2 .697 -.178 .517 .670 

JAWS_Orgulhoso_T2 .615 -.111 .390 .567 

JAWS_Desgostoso_T2 -.112 .783 .625 .723 

JAWS_Receoso_T2 -.144 .701 .512 .643 

JAWS_Desencorajado_T2 -.134 .705 .515 .638 

JAWS_Tristonho_T2 -.156 .719 .542 .666 

JAWS_Frustrado_T2 -.160 .697 .511 .618 

JAWS_Deprimido_T2 -.220 .699 .537 .655 

JAWS_Zangado_T2 -.081 .692 .485 .616 

JAWS_Infeliz_T2 -.139 .696 .504 .639 

JAWS_Desinteressado_T2 -.173 .633 .430 .576 

JAWS_Confuso_T2 -.071 .638 .412 .553 

JAWS_Furioso_T2 -.171 .404 .193 .345 

Eigenvalues 6.67 5.42   

Variância explicada (%) 30.29 24.64   

α de Cronbach .934 .884   
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Anexo J: Tabela da ACP de cada critério da CPSS, com saturações fatoriais, comunalidades 

e valores de correlação item total corrigidos 

 

 Cavalo Nave espacial 

 Saturações h2 rcorrigida Saturações h2 rcorrigida 

O1 .960 .870 .896 .952 .887 .909 

O2 .959 .869 .894 .952 .907 .924 

O3 .958 .917 .933 .942 .905 .924 

O4 .933 .921 .935 .938 .868 .893 

O5 .932 .920 .935 .932 .880 .903 

Eigenvalues 4.49 4.45 

Variância 

explicada (%) 

89.93 88.95 

α de Cronbach .972 .969 

S1 .914 .835 .863 .884 .781 .818 

S2 .931 .866 .889 .925 .856 .879 

S3 .897 .804 .836 .898 .806 .839 

S4 .892 .796 .831 .885 .783 .814 

S5 .904 .817 .847 .903 .816 .846 

Eigenvalues 4.12 4.04 

Variância 

explicada (%) 

82.35 80.83 

α de Cronbach .946 .941 

V1 .954 .909 .927 .953 .908 .925 

V2 .968 .938 .950 .962 .925 .940 

V3 .965 .932 .946 .940 .883 .906 

V4 .971 .942 .955 .957 .916 .931 

V5 .966 .932 .946 .953 .908 .925 

Eigenvalues 4.65 4.54 

Variância 

explicada (%) 

93.08 90.78 

α de Cronbach .981 .975 

L1 .961 .924 .937 .956 .913 .930 
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L2 .961 .923 .936 .962 .926 .940 

L3 .897 .804 .845 .908 .824 .860 

L4 .972 .944 .955 .971 .943 .954 

L5 .971 .944 .955 .966 .934 .946 

Eigenvalues 4.54 4.54 

Variância 

explicada (%) 

90.78 90.79 

α de Cronbach .974 .974 

C1 .599 .358 .486 .592 .350 .475 

C2 .943 .888 .902 .907 .823 .846 

C3 .975 .951 .950 .964 .929 .933 

C4 .963 .927 .920 .933 .871 .871 

C5 .938 .879 .875 .933 .871 .877 

Eigenvalues 4.00 3.85 

Variância 

explicada (%) 

80.08 76.89 

α de Cronbach .931 .918 

QO1 .927 .859 .877 .894 .800 .816 

QO2 .963 .927 .935 .948 .898 .906 

QO3 .971 .942 .946 .921 .848 .858 

QO4 .930 .865 .890 .851 .724 .772 

QO5 .827 .684 .749 .771 .594 .666 

Eigenvalues 4.28 3.87 

Variância 

explicada (%) 

85.54 77.29 

α de Cronbach .957 .925 

E1 .924 .854 .881 .929 .864 .884 

E2 .944 .890 .910 .942 .887 .905 

E3 .938 .880 .901 .931 .867 .887 

E4 .952 .906 .922 .917 .840 .864 

E5 .924 .854 .882 .833 .694 .753 

Eigenvalues 4.38 4.15 
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Variância 

explicada (%) 

87.68 83.04 

α de Cronbach .965 .948 

BE1 .959 .919 .934 .943 .889 .909 

BE2 .968 .936 .948 .955 .913 .928 

BE3 .964 .929 .943 .951 .905 .923 

BE4 .936 .876 .902 .936 .876 .901 

BE5 .966 .934 .947 .958 .918 .935 

Eigenvalues 4.59 4.50 

Variância 

explicada (%) 

91.88 90.03 

α de Cronbach .978 .972 

Nota. h2 = comunalidades; rcorrigido = valores das correlações item-total corrigidas;  

O = originalidade; S = Surpreendente; V= Valioso; L = Lógico; C = compreensível; QO = 

Qualidades orgânicas; E = Elegância; BE = Bem executado. 
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Anexo K: Tabela da ACP da CPSS, após agregação dos itens de cada critério, com 

saturações fatoriais, comunalidades e valores de correlação item total corrigidos 

 CPSS h2 r corrigida 

Originalidade .298 .089 .257 

Surpreendente .625 .391 .611 

Valioso .896 .803 .871 

Lógico .908 .825 .833 

Compreensível .884 .781 .785 

Qualidades 

orgânicas 

.930 .864 .875 

Elegância .925 .855 .877 

Bem executado .923 .853 .878 

Eigenvalues 5.46   

Variância explicada 

(%) 

68.26   

α de Cronbach .923   

Nota. h2 = comunalidades; rcorrigido = valores das correlações item-total corrigidas. 

 


