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1.

Introdu~io

"So a discussiio crffica pode

ajudar-nos a separar
o frigo do joio "
K. Popper

0 recurso aos grupos para gerar ideias tern urn apelo intuitivo, fortemente
reforc;ado na crenc;a generalizada, traduzida no aforismo, de que «duas cabec;as
pensam melhor do que uma s6», ou seja, na validac;ao social da ideia de que os
grupos sao melhores do que os indivfduos na realizac;ao de tarefas criativas
(Faure, 2004), embora a evidencia empfrica nem sempre retina informac;ao de
apoio a tal crenc;a. 0 brainstorming e urn termo vulgarmente utilizado pelas pessoas, para se referirem ou designarem sess6es de grupo nas quais partilham ideias ou problemas. Contudo, o brainstorming formal requer a aplicac;ao de urn conjunta de regras, inicialmente propostas e desenvolvidas por Osborn (1957).
As instruc;6es do brainstorming visam introduzir, alguma estruturac;ao e
modelac;ao na actividade dos grupos, corn o prop6sito de estimular e facilitar a
sua criatividade. Varios trabalhos, num contexto de ideac;ao verbal, reuniram
evidencia empfrica sabre a eficacia das regras do brainstorming classico, nomeadamente a ausencia de crftica das ideias geradas pelos participantes (Gerlach,
Schutz, Baker & Mazer, 1964; Parloff & Handlon, 1964; Parnes & Meadows
1959). Por contraste, outra literatura evidenciou vantagens em confrontar diferentes pantos de vista e incentivar o debate e confronto de ideias (De Dreu,
Harink, & Van Vianen, 1999; Nemeth, 1995; Nemeth, Personnaz, Personnaz &
Gonc;alo, 2004), ou seja, valorizando o conflito, a divergencia, a dissenc;ao e a
crftica coma indutores de criatividade e melhoria na tomada de decisao em
grupo. A enfase na harmonia e, na nao crftica, muito presente nas instruc;6es
do brainstorming tern merecido forte acolhimento, em contexto de ideac;ao verbal, pais reduz receios, julgamentos previos por parte dos indivfduos, prevenindo inibic;6es na expressao de ideias e contributos (Isaksen & Gaulin, 2005),
facilitando em paralelo o conformismo ea convergencia (Faure, 2004).
A CMC (Comunicac;ao Mediada por Computador) apresenta not6rias diferenc;as da comunicac;ao em contexto FaF (Face-a-Face), nomeadamente na
possibilidade do anonimato de conteudo e de processo, na comunicac;ao para-
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lela, na organiza<;ao em simultaneo de trabalho individual e de grupo, na distancia entre a produ<;ao e leitura das ideias, na apresenta<;ao de diferentes estfmulos no decorrer das sess6es, na escassez de pistas e indicios sociais, no
siH~ncio em todos o processo de comunica<;ao, etc. Por todos esses factos tern
sido sugerido, mas nao testado, por varios autores a eventualidade das
instru<;6es do brainstorming classico nao serem totalmente adequadas ao contexto CMC e a os GSS (Group Support Systems) em particular (Dennis &
Valacich, 1994), nomeadamente a ausencia de critica (Connolly et al., 1990).
Reconhecendo a importancia das instru<;6es para a dinamica e produtividade do grupo, analisaremos neste trabalho, o efeito das instru<;6es de incentivo a critica em compara<;ao corn a regra tradicional de ausencia e absten<;ao
de criticismo as ideias do proprio e dos outros.
Outro topico, que mereceu inicialmente alguma aten<;ao, foi a possibilidade
de analisar diferentes modalidades ou padr6es de interac<;ao e combina<;ao do
trabalho individual e de grupo corn recurso a ferramentas GSS (Hymes &
Olson, 1992). Algumas formas de combinar o esfor<;o individual e colectivo
revelam ser mais produtivas do que outras na execu<;ao de diferentes tipos de
tarefas (Hirokawa & Poole, 1996; Hollingshead et al., 2005). A interac<;ao FaF
nos grupos reais, como sabemos tern consequencias negativas na produ<;ao de
ideias, mas os novos meios permitem combinar diferentes modalidades de
interac<;ao e analisar as formas mais eficazes de organizar e combinar o esfor<;o
individual corn o trabalho em grupo.
Retomaremos a analise de uma ideia expressa por Osborn (1957) e uma
sugestao pratica de Paulus et al, (2002) de que a idea<;ao em grupo poderia ser
favorecida se as sessoes fossem iniciadas em grupos interactivos, seguidas de
momentos de produ<;ao individual.
2. Enquadram.ento te6rico e hip6teses

Uma componente chave do brainstorming, radica na integra<;ao de instru<;6es que fomentam 0 abandono do auto-criticismo e critica as ideias dos outros,
como forma de reduzir receios, autocensura e sentimentos negativos em apresentar as suas contribui<;6es (Paulus & Brown, 2007), mesmo as que aparentemente pare<;am desconexas e sem sentido ou possam ser etiquetadas como
"loucas". Parnes & Meadows (1959) avaliaram o efeito das regras classicas do
brainstorming, tendo comparado grupos treinados na sua aplica<;ao, corn grupos
aos quais, nao foi ministrado nem aplicado qualquer tipo de instru<;ao. Os resultados revelaram uma clara vantagem dos grupos que nas sess6es praticaram as instru<;6es propostas por Osborn (1957), em termos da quantidade de
ideias. Tais resultados tornaram-se numa fonte influente de credibilidade e
validade da tecnica e das instru<;6es do brainstorming, na modela<;ao e gestao
de processos ideativos em grupo.
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Mas as promessas de eficacia do brainstorming foram colocadas em questao por Taylor, Berry, & Block (1958) ao aplicarem as regras do brainstorming a
indivfduos isolados, reunindo as suas prodw;6es e comparando-as corn grupos
interactivos de igual dimensao, os primeiros - grupos nominais - provaram ser
mais produtivos em quantidade e qualidade das ideias geradas. Desde entao,
muitos outros chegaram a igual conclusao (Diehl & Stroebe, 1987, 1991;
Mullen, Johnson & Salas, 1991), ainda que muitos praticos persistam em desafiar a validade em comparar grupos nominais vs grupos interactivos coma
reafirmam Isaksen & Gaulin (2005) ou a demonstrarem que o brainstorming
quando aplicado correctamente ao domfnio da gestao e do design, gera beneffcios (Sutton & Hargadon, 1996).
Num quadro conceptual diferente Evans & Forbach (1983), reabriram a
discussao do efeito das instrw;6es, comparando as regras classicas corn a
instrw;ao simples: Seja criativo! As conclus6es, revelaram vantagem para as
instrw;:6es classicas. No entanto, os autores admitiram que as instrw;:6es classicas foram menos beneficas, quando na avalia<;ao da produtividade foi utilizada coma medida urn item generico - criatividade das ideias -, em detrimento da quantidade e qualidade das mesmas. Por sua vez, Bartis, Szymanski, &
Harkins (1998), verificaram que ao propor coma objectivo de grupo a produ<;ao de boas ideias, esta instru<;ao conduziu a redu<;ao de produtividade do
grupo, quando comparada corn a instru<;ao de gerar muitas ideias.
A aplica<;ao das regras, por si s6, nao garante o desaparecimento cabal de
receios, inibi<;6es, crfticas ou autocensura entre os participantes e respectivas
melhorias no desempenho de indivfduos e grupos, coma pretende ser o seu
desfgnio. Varias trabalhos, aplicando as regras habituais desta tecnica (Dunnette,
Campbell, & Jaastad, 1963; Vroom, Grant, & Cotton, 1969) verificaram que a
diminui<;ao de participa<;ao por receio e apreensao abriu caminho a que os participantes menos desinibidos dominassem as sess6es. A mesma conclusao foi
reportada por outros trabalhos (Camacho & Paulus, 1995; Diehl & Stroebe,
1987, 1991) os quais, acentuaram a presen<;a de tendencias conformistas nas
sess6es ou de fraca produtividade dos grupos em fun<;ao da presen<;a de membros corn elevados nfveis de ansiedade.
No caso do brainstorming electr6nico existem elementos estruturantes,
modeladores da interac<;ao, que podem reduzir ou prevenir a tenta<;ao dos participantes em comentar, positiva ou negativamente, as contribui<;6es dos outros.
Kay (1995) encontrou evidencia empfrica para esta argumenta<;ao e sugeriu,
que a apresenta<;ao de poucos comentarios avaliativos sabre as ideias e contribui<;6es dos pares, nos grupos electr6nicos, era fruto do envolvimento intenso,
da concentra<;ao dos indivfduos nas ideias sem olhar aos atributos dos seus
autores e ao silencio que as pessoas experimentam na fase de idea<;ao em
CMC. Por essa razao sera plausfvel que a importancia da regra da nao crftica
neste contexto de comunica<;ao seja menor do que em situa<;6es FaF.
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A noc;ao de que os grupos obtem melhores resultados, quando partilham
e confrontam diferentes pontos de vista, tern algumas semelhanc;as corn a investigac;ao que valoriza a dissensao e a divergencia de opiniao. A diversidade
cognitiva e corn frequencia reconhecida como uma forte ajuda para a tomada
de boas decis6es, presumivelmente porque permite a afirmac;ao de diferentes
perspectivas e conhecimentos. A eficacia da dissensao minoritaria, esta fortemente associada ao papel dos conflitos cognitivos, em estimular e desencadear
divergencias que emiquecem a reflexao e as decis6es em grupo (Nemeth &
Nemeth-Brown, 2003). No espfrito desta linha de investigac;ao o desacordo ou
o debate, provocado pela maioria ou pela minoria, induz actividade cognitiva,
estimulando por essa via os indivfduos a repensar, reformular e a aprofundar a
sua analise sobre os temas em discussao.
Sera que o incentivo a crftica e ao debate estimula a criatividade em grupo?
Sabemos que o pensamento criativo e fortemente marcado pela presenc;a de
pensamento divergente, sendo por isso plausfvel que situac;6es de dissensao e
debate estimulem a emergencia de ideias e produtos criativos. Num estudo
recente, Nemeth, Brown,· & Rogers (2001) verificaram que a exposic;ao, a dissensao minoritaria, gerou mais soluc;6es criativas para problemas no local de
trabalho na sequencia de discuss6es e debate em grupo. Nemeth et al., (2004)
conclufram que a instruc;ao para debater e criticar ideias nos processos ideativos FaF revelou-se mais produtiva do que a instruc;ao tradicional, admitindo
que o encorajamento ao debate e a controversia estimula a quantidade e qualidade das ideias geradas.
0 que se postula e que a liberdade em criticar, aumenta o mimero de ideias
e soluc;6es criativas. Se o brainstorming valoriza a quantidade de ideias produzid as (Osbom, 1957), a liberdade em expressar pensamentos e opini6es crfticas
pode bem reforc;ar sinergias intelectuais que de outra forma podem ficar ou estar
adormecidas. A nossa hip6tese e de que a crftica pode libertar os indivfduos,
estimulando-os a novas associac;6es e abordagens para a soluc;ao de problemas.
Neste estudo pretendemos testar o potencial da permissao da crftica e
expressao de opini6es discordantes em detrimento da valorizac;ao da harmonia
e abstenc;ao de comentarios crfticos face as ideias expressas. As instruc;6es do
brainstorming sao claras e exortam os membros a nao criticar as ideias dos outros, no nosso caso, substituiremos as instruc;6es reforc;ando e encorajando o
debate e a crftica de ideias como caminho adequado para a gerac;ao de ideias
originais e criativas.

H:l Os grupos que realizam a tarefa, com
tica produzirio:
a) Maior nUm.ero de ideias nio repetidas;
b) Maior nUm.ero de boas ideias;
c) Maior nUm.ero de ideias criativas;
d) Maior diversidade de ideias;
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Os grupos interactivos na gerac;ao de ideias produzem em quantidade e
qualidade abaixo do seu potencial. A evidencia empfrica, sugere que processos
de interacc;ao produzem bloqueamento, avaliac;ao previa e receios (Diehl &
Stroebe, 1987), interferem corn a atenc;ao (Dugosh, Paulus, Roland, & Yang 2000),
induzem normas de baixa produc;ao (Paulus & Dzindolet, 1993), incentivam avaliac;ao e receio (Camacho & Paulus, 1995), factores que em conjunto explicam
muito da baixa produtividade dos grupos interactivos e parecem anular os potenciais efeitos positivos emergentes da sinergia intelectual decorrentes da exposic;ao a diferentes ideias, pelo menos em contexto de ideac;ao verbal.
Numa logica pragmatica e funcional, quando tentamos criar circunstancias para optimizar a produtividade, o nosso objectivo e maximizar os beneficios
da facilitac;ao cognitiva - na expressao de Paulus & Brown (2003) do "prime"
interactivo -, enquanto minimizamos factores inibidores que afectam negativamente a criatividade em grupo.
Smith (1995) reforc;ou a importancia das pausas como uma estrategia preventiva dos fenomenos de inercia e fixac;ao cognitiva. Mitchell (1998) demonstrou que uma pausa de 2 a 5 minutos, a meio de sess6es de gerac;ao de ideias,
corn a durac;ao de 20 minutos, aumentara a produtividade dos indivfduos em
comparac;ao corn participantes que realizaram a tarefa sem qualquer pausa. Na
literatura, identificamos tres grupos de hipoteses explicativas para as ocorrencias atras referidas. A primeira, remonta a Osborn (1963), que considerou a
pausa ou intervalo como urn meio de eliminar a natural fixac;ao em pensar nas
mesmas ideias, dentro do mesmo quadro conceptual de abordagem ao problema. Osborn (1963) deu como exemplo o trabalho do cientista e do artista
que para evoluir, precisa corn frequencia, de recorrer a pausas de modo a facilitar a incubac;ao, elaborac;ao e aprofundamento das ideias.
Uma segunda hipotese e de natureza motivacional. Ao ser permitido uma
pausa a indivfduos ou grupos, facilitamos o renascimento da motivac;ao nos
participantes. Urn conjunto de trabalhos reuniu evidencia de apoio a esta argumentac;ao (Kelley & Karau, 1999), mas sao coincidentes em que apenas as pequenas pausas (2 a 5 minutos) revelaram efeitos na motivac;ao adicional dos
membros na continuidade da execuc;ao da tarefa.
Uma terceira hipotese deriva da denominada perspectiva da estimulac;ao
cognitiva (Dugosh & Paulus, 2005). A raiz destas propostas radica nas ideias
originais de Osborn (1957) de que a exposic;ao as ideias dos outros desencadearia
estimulac;ao intelectual e produc;ao de mais ideias proprias ou na reformulac;ao
das anteriormente produzidas (Osborn, 1963). Desta forma, a combinac;ao de
grupos interactivos e grupos nominais conduziria a mais eficacia no brainstorming.
Paulus et al., (2002) sugeriram que a sequencia optima, para maximizar os efeitos de ganhos mutuos na partilha de ideias corn outros, deveria ser a realizac;ao
de sess6es iniciais de grupos interactivos seguidas de grupos nominais.
Os argumentos para este bonus da interacc;ao tern por base a teoria da
memoria associativa (Collins & Loftus, 1975) e recentemente no modelo SIAM
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(Search for Ideas in Associatiative Memory) proposto por Nijastad et al., (2002),
segundo os quais o contacto corn ideias geradas por outros facilita a activa<;ao
de mtiltiplas redes semanticas na memoria e em consequencia a evoca<;ao e
produ<;ao de mais ideias.
Reconhecendo a importancia na combina<;ao de trabalho individual e trabalho conjunto na gera<;ao de ideias, iremos comparar tres padroes de organiza<;ao e interac<;ao em sessoes de brainstorming.

H:2 Os grupos que realizam a tarefa na sequencia grupo interactivo/
grupo nominal produzirio:
a) Maior nUm.ero de ideias nio repetidas;
b) Maior nUm.ero de boas ideias;
c) Maior nUm.ero de ideias criativas, do que os restantes pad.rOes de
interac~io utilizados na execu~io da tarefa.
Durante o processo ideativo, os grupos experimentam periodos de baixa
produtividade, fruto da escassez de ideias, da desmotiva<;ao ao longo do tempo
ou de alguma inibi<;ao cognitiva (Smith, 1995, 2003). A mesma tendencia foi
encontrada em grupos nominais, em contexto electr6nico e de idea<;ao verbal
(Coskun, 2005; Paulus et al., 2002). Na continuidade da hip6tese de estimula<;ao cognitiva desencadeada pela exposi<;ao e partilha de ideias corn outros,
esperamos que os grupos que realizem a tarefa na sequencia grupo interactivo I grupo nominal sejam mais produtivos na fase final das sessoes.

H:3 Os grupos que realizam a tarefa na sequencia grupo interactivo/
/grupo nominal produzirio maior nUm.ero de ideias nio repetidas, nos Ultimos cinco minutos da sessio, do que os grupos que experimentam outro
padri o de interac~io ao longo da sessio.

3. Metodo
3.1. Piano experimental
Factorial 3x2 - Padrao de interac<;ao (grupo nominal/ interactivo, grupo
interactivo, grupo interactivo I nominal), vs, Tipo de Regra (instru<;oes incentivando a critica versus ausencia de critica).

3.2. Participantes
Participaram 132 estudantes, 102 mulheres e 30 homens, corn media de
idade de 22,34 anos, agrupados em 44 grupos de tres elementos, distribuidos
aleatoriamente pelas condi<;oes experimentais.
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3.3. Procedimento
Procedimento similar aos estudos anteriores. Foram dadas instrw;oes
orais e escritas das regras do brainstorming classico descritos por Bouchard
(1972) e Lamm & Trommsdorff (1973). Para testar o efeito da regra da critica
foi substituida a instrw;ao do abandono do auto-criticismo e da critica as ideias
dos outros, pelo incentivo a critica como urn born caminho para estimular a
criatividade e gera<;ao de novas ideias.
Foi realizada sessao de aquecimento para a familiariza<;ao dos participantes corn o ambiente de trabalho, durante a qual o experimentador, em fun<;ao
da condi<;ao experimental prevista, comunicou aos grupos que nos cinco minutos iniciais ou nos cinco finais da sessao, seria interrompida a conectividade
corn os outros membros.
Aos participantes, foi solicitado para apresentarem ideias para resolver os
problemas de estacionamento na cidade de Lisboa.
As sessoes duraram 15 minutos. A produ<;ao dos grupos foi apreciada por
tres juizes cegos a experiencia. Urn engenheiro, 48 anos, especializado em transito e dois tecnicos de transito de 42 e 46 anos. Todos funcionarios da Camara
Municipal de Lisboa.
0 equipamento utilizado foi o mesmo dos estudos anteriores, computadores conectados numa rede local equipada corn o software, GroupSystems, verstio

2.01 da Ventana Corporation.
Variaveis independentes
- Regra da critica - Fornecida aos participantes, instru<;oes para abandonar a critica e o auto criticismo versus instru<;oes de incentivo a critica
como forma de melhor a criatividade individual e de grupo.
- Organizada a actividade dos grupos segundo tres de tipos de padrao I
I modalidade de interac<;ao:
Os grupos iniciaram a sessao trabalhando os membros isoladamente
(grupo nominal) durante os primeiros cinco minutos e o restante
tempo em permanente interac<;ao de todos corn todos;
Os grupos realizaram toda a sessao em interactividade entre os
membros;
Os grupos realizaram os primeiros dez minutos em interac<;ao de
todos corn todos e os cinco minutos finais sem interac<;ao (grupo nominal).

Variaveis dependentes
0 ntimero de ideias nao repetidas foram avaliadas por tres juizes tendo
por base todas as ideias produzidas pelos grupos. Foram contadas como
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ideias niio repetidas todas as ideias que pelo menos dois dos juizes consideraram como tal. 0 acordo interjuizes (Cohen's e) foi juiz1 x juiz2 = .68
(p<.001), juiz1 x juiz3 =.77 (p<.001) e juiz2 x juiz3 =. 77 (p<.001).
0 numero de boas ideias teve por base as aprecia<;6es dos juizes sobre
as ideias niio repetidas, numa escala ancorada em cinco pontos (nenhuma qualidade - muita qualidade). Foi calculada a media de todas as
ideias niio repetidas e contadas como boas, aquelas que apresentaram
urn score acima da media, agregadas por grupo (ICC=.56, p<001).
Para o numero de ideias exequiveis (ICC=.38, p<.001 ), originais
(ICC=.33,p<.001 ), foi utilizado o mesmo procedimento.
Numero de ideias criativas foi calculado, contabilizando todas as ideias
niio repetidas por grupo, que foram cotadas pelos juizes, como boas,
originais e exequiveis.
Diversidade das ideias - teve por base a categoriza<;iio das ideias niio
repetidas em categorias conceptuais (Ex, Melhoria nas infra-estruturas,
tipo - construir parques subterraneos, construir corredores bus, etc.)
tendo sido consideradas, apos analise de todas as ideias, 9 categorias
diferentes, por isso cada grupo foi cotado entre 1 e 9 em fun<;iio do
numero de categorias observadas dentro do universo das ideias produzidas. A defini<;iio das categorias foi consensualizada corn os juizes que
apreciaram as ideias.

Controlo da manipula<;iio das instru<;6es - Integramos no questionario pos
experimental urn item no qual perguntamos aos participantes, qual a frequencia corn criticaram as ideias dos outros (ancorada em 4 pontos de sempre (4) a
nunca (1)). Como era de esperar, os grupos na condi<;iio da instru<;iio de ausencia de critica (M=l.85, dp=.93), criticaram menos do que na condi<;iio de incentivo a critica (M=2.61, dp=.92), (D£(1,131)=21.93, p<.001), facto que revela adequa<;iio na manipula<;iio da nossa variavel.
3.4. Resultados
Face a aprecia<;iio dos juizes foram consideradas 1183 ideias niio repetid as, das quais consideradas criativas 290, ou seja 24,5% das produzidas. Na
tabela nQ 1 apresentamos a sua distribui<;iio pelas condi<;6es experimentais.
A MANOVA revelou urn efeito principal das instru<;6es sobre a produtividade dos grupos (F(1,5)=4.67, p<.002; A de Wilk=.64) e do padriio de interac<;iio (F(1,5)= 2.27, p<.017; A de Wilk=.64). Recorrendo a analises univariadas
(ANOVAs) verificamos que a regra do incentivo a critica tern efeito significativo
no numero de ideias criativas e na diversidade de ideias geradas.
0 incentivo a critica niio revelou ter efeito significativo sobre a quantidade
de ideias produzidas. Os grupos que realizaram a tarefa corn a instru<;iio para
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abandonarem a autocrftica e a critica das su as ideias e das dos outros, produziram m ais ideias (M=29,18, dp=l 2.7), do que os grupos a quem comunicamos
instru~oes de incentivo a critica como uma boa estrah~gia para estimular a
criatividade (M=24.59, dp=7.1, F(1,5)=2.5, p<.l2). Relativamente ao mimero de
boas ideias, verificamos igualmente vantagem para os grupos que foram instruidos para abandonar a critica (M=l7.04, dp=8.8) vs grupos em ambiente de
incentivo a crftica (M=l5.31, dp=4.07, F(1,5)=.57, p <.45). Para o mimero de
ideias originais, a tendencia foi ao contnirio, na ausencia de critica os grupos
apresentaram menos ideias originais (M=l1.95, dp=6.9), do que em ambiente
de incentivo a critica (M=13.5, dp=6.5, F(l,5)=.83, p <.36). Em materia de ideias
exequiveis os grupos que geraram ideias em ambiente de nao critica (M= 15.35,
dp=8.5) foram mais produtivos do que os que seguiram as instru~oes de incentivo a critica (M=l2.81, dp=.6.75, F(1,5)=1.15, p<.289).

Tabela n. 0 1
Produtividade dos grupos
Incentivo a crftica
N=22
N=22
Grupo/
NominaV
Grupo
Grupo/
Nominal
Grupo
Nominal
n=8
n=8
n=7
n=7

Ausencia de crftica
NominaV
Grupo

n=7

Grupo

n=7

M

dp

M

dp

M

dp

M

dp

M

dp

M

dp

Ntimero de
ideias nao
repetidas

23.8
5

5.2

22.4
2

6.39

39.7
5

15
.1

20.
85
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Mas para o mimero de ideias criativas, ou seja, o mimero de ideias niio
repetidas, avaliadas pelos jufzes coma boas, originais e exequfveis, observamos
urn efeito principal a favor da regra do incentivo a crftica (M=8.05, dp=3.8 vs
M=5.14, dp=4.1, F(1,5)=6.139, p<.018) (Grafico nQ1). 0 incentivo a critica indicou ainda urn efeito claro na diversidade das ideias. Os grupos que receberam
instrw;oes de ausencia de crftica, produziram menos categorias conceptuais
(M=5.68, dp=.89) do que os que seguiram instrw;oes de incentivo a crftica
(M=6.72, dp=1.5, F(1,5)=8.126, p<.007).
Gratico n. 0 1

Media do mimero de ideias criativas
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de critica

8

Incentivo

7
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6
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Interactivo/
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Padrao de Interacc;ao
Face aos resultados apurados, a expectativa de que o incentivo a crftica
seria benefico para a produtividade dos grupos, segundo a nossa H:1a, H1b,
acolheu parcialmente apoio no mimero de ideias criativas (H:1c) e na diversidade das ideias (H:1d). Tornando plausfvel a ideia de que a critica £omenta a
divergencia de opiniao, conduzindo a mais solu~oes criativas. Resultados que
estiio em linha corn a generalidade dos trabalhos que mostraram efeitos positivos da dissensiio e conflito cognitivo, em contexto de tarefas de decisiio.
Em materia de padroes de interac~iio, a MANOVA exibiu urn efeito principal da modalidade de interac~iio experimentada pelos grupos (F(1,5)=2,63
p<.009; 'A de Wilk=.52). As analises univariadas desvendam efeitos do padriio
de interac~iio sabre a quantidade e qualidade das ideias. Os grupos que iniciam
a tarefa em ambiente interactivo e nos cinco minutos finais da sessiio trabalham em ambiente nominal produzem mais ideias (M=35.8, dp=11.8) do que os
grupos interactivos (M=22.2, dp=6.28) e os grupos que iniciam a sessiio em
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ambiente nominal, primeiros cinco minutos, seguido de interacc;:ao todos corn
todos (M=22.35, dp=5.6, F (1,5)=12.539, p<.001).
Em relac;:ao ao numero de boas ideias verificamos igualmente vantagem
para os grupos que iniciam a sessao em ambiente interactivo e terminam a
tarefa em ambiente nominal (M=20.33, dp=5.04), face aos grupos interactivos
(14.87, dp=4.48) e grupos nominais seguida de interacc;:ao de todos corn todos
(M=13.78, dp=3.84, F(1,5)=5.0, p<.012). Observamos igualmente urn efeito de
interacc;:ao regra x modalidade de interacc;:ao (F(1,5)=3.23, p<.05)
No que concerne ao numero de ideias originais, verificamos igualmente
vantagem para os grupos interactivos que terminam a tarefa em ambiente de
grupo nominal (16.14, dp=6.95) face aos grupos interactivos (M=11.67,
dp=7.15) e grupo nominal e em sequencia interactivo (M=10.14, dp=4.5, F(1,5=
3.464, p<.04).
Relativamente ao numero de ideias exequiveis, observamos a mesma tendencia, grupo interactivo/nominal (M=20 .06, dp=7.6), grupo interactivo
(M=9.8, dp=5.45), grupo nominal/interactivo (M=12.28, dp=6.09, F(1,5)=9.797,
p<.001).
No conjunto estes resultados estao de acordo corn a nossa H:2a e H:2b e
consonantes corn a ideia de Osborn (1963) e a sugestao de Paulus et al., (2002)
de que a exposic;:ao e partilha de ideias seguida de tempos de ideac;:ao individual conduziriam a maior eficacia do brainstorming. Relativamente a nossa
H:2c, observamos urn efeito marginal da interacc;:ao sobre o numero de ideias
criativas, grupo nominal/ interactivo (M=4.86, dp=2.5), grupo interactivo
(M=6.8, dp=4.6) e grupo interactivo/nominal (M=8.0, dp=4.7) (F(1,7)=2.49,
p<.09).
Estes resultados indicam igualmente que os processos ideativos combinam factores sociais, no caso modalidades de interacc;:ao e instruc;:oes, corn factores cognitivos, nesta situac;:ao, a exposic;:ao as ideias dos outros, seguidas de
uma periodo de reflexao e trabalho isolado, conduziram a sinergias intelectuais
e ao aumento da produtividade dos grupos.
0 fluxo de produc;:ao de ideias nos individuos e nos grupos oscilam ao
longo das sessoes. No inicio da actividade e comum observamos periodos de
grande explosao na formulac;:ao de ideias que progressivamente vai decaindo e
por vezes atinge o esgotamento passado 10 ou 15 minutos. Mas, em nosso
entender, as oscilac;:oes na apresentac;:ao de contribuic;:oes e tributaria do tipo de
modalidade de interacc;:ao em que os grupos executam a tarefa.
A MANOVA mostrou urn efeito principal da moc;l.alidade de interacc;:ao
(F(1,5)=6.839, p<.001; A, de Wilk=.406 ) sobre o fluxo de produc;:ao das ideias ao
longo da sessao. A ANOVA para o periodo dos cinco minutos iniciais nao revela
qualquer diferenc;:a significativa entre as condic;:oes experimentais. Grupos nominais/interactivos (M=12.07, dp=4.1), grupos interactivos (M=10.4, dp=3.06) e
grupo interactivo/nominal (M=10.86, dp=2.29, F(1,5)=1.0, p<.37).
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Entre o 5 e o 10 minuto da sessao observamos urn efeito marginal da
modalidade de interae<;:ao, os grupos norninais/interactivos (M=4.85, dp=l.7),
grupos interactivos (M=6.8, dp=3.62) e grupo interactivo/nominal (M=7.4,
dp=2.6, F(1,5)=3.02, p <.06). Esta diferen~a e fruto da inevit<ivel perda dos grupos que iniciam a sessao em contexto de grupo nominal, pois neste periodo
despendem muito do seu tempo a ler as contribui~oes dos outros membros
produzidas no periodo anterior.
Mas a nossa expectativa era a de que nos cinco minutos finais os grupos
que trabalhassem em ambiente de grupo nominal, seriam mais produtivos do
que as restantes modalidades de interac~ao. A ANOVA indicou urn efeito principal da modalidade de interac~ao (F(1,5)=19.06, p<.0001), corn vantagem para
os grupos que terrninam a sessao corn os membros a trabalhar isoladamente
(M=18.06, dp=8.44), grupos interactivos (M=6.86, dp=3.5), grupo nominal/
interactivo (M=7.35, dp=3.1). Compara~oes, atraves de testes post hoc de Tukey
(p<.0001), mostram vantagem dos grupos que terrninam a sessao em ambiente
de grupo nominal face as outras modalidades de interac~ao em aml.lise.
Desta forma, os resultados encontrados estao em linha corn a nossa H:3 e
revelam ser eficaz, combinar trabalho em grupo e individual, indicando que
estrategias de refrescamento do processo ideativo podem aumentar a motiva~ao e urn esfor~o extra dos participantes para inverterem o decrescimo do num ero de ideias geradas (Grafico n .Q2).
Gratico n. o 2
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Nunamaker et al. (1997) referiram que a curva que descrevia o fluxo das
ap6s alcan~ar o ponto mais elevado, tende a cair abruptamente e
s6 no final das sessoes invertia ligeiramente a tendencia. 0 padrao de resultados
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observado nas condi<;oes experimentais em analise, estao em consonancia corn
a referenda anterior e em nosso entender mostram que a possibilidade dos
participantes prolongarem a sessao em traballio isolado, refor<;a o aparecimento
de mais ideias.

4. Discussio
Novos meios de comunica<;ao e interac<;ao desafiam regras tradicionais de
funcionamento e colabora<;ao em grupo. Os GSS nao escapam a essa regra e
coma afirmaram Valacich et al., (1994), estes novos meios de comunica<;ao requerem novas regras e aprendizagem de novas formas de colaborar e cooperar.
No domfnio das regras e instru<;oes do brainstorming, Santanen (2005) foi mais
longe, declarou a sua inutilidade em contexto de CMC. Os resultados apoiam a
necessidade de reformula<;ao e ajustamento das instru<;oes tradicionais ao contexto de interac<;ao electr6nica.
De acordo corn McFadzean (1998a, 1998b), as tecnicas de facilita<;ao e
estimula<;ao da criatividade podem ser classificadas em tres categorias, as que
preservam o paradigma, as que aperfei<;oam o paradigma e as que rompem
corn o paradigma. As tecnicas de preserva<;ao de paradigma nao for<;am os
participantes a romper fronteiras. Estas tecnicas incluem o brainstorming, analise
de campo de for<;as e brainwriting (McFadzean 1998b). 0 brainstorming encoraja
os participantes a construir ideias corn ideias dos outros, em consequencia, as
ideias produzidas sao muitos semelliantes e dentro de urn leque muito restrito
de categorias.
Ao testar o efeito de incentivo a critica, de algum modo, provocamos uma
ruptura no espirito de alguns dos pressupostos da tecnica do brainstorming.
0 facto de esta revelar efeitos positivos na criatividade e diversidade de ideias
e urn indicador que nalguns contextos a ausencia de critica favorece a inercia
cognitiva e a continuidade de linhas de pensamento, reduzindo hip6teses de
os participantes mobilizarem as suas capacidades na procura de ideias originais. Eventualmente, a avalia<;ao da eficacia das instru<;oes obriga a sua compara<;ao corn o objectivo e o produto esperado da actividade dos grupos.
A critica pode desencadear processos competltivos e motivacionais, factores
que Munkes & Diehl (2003) identificaram como determinantes para elevar o
desempenho individual e de grupo na gera<;ao de ideias.
Ambas as instru<;oes · provavelmente serao validas, em fun<;ao das eta pas
e das metas, que se pretendam alcan<;ar. A ausencia de critica, corn ou sem
regras adicionais, revela-se mais eficaz na fase d e produ<;ao, quando o
parametro de avalia<;ao e o mimero de ideias, caso o parametro seja a originalidade ou a criatividade, a vantagem vai para o incentivo da critica. Mas a critica, alem de originar urn leque de alternativas mais alargado para enfrentar o
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problema, pode revelar-se mais adequada em momentos de analise, selec<;:iio e
escolha das ideias a incrementar.
Os princfpios activos, de que falou Smith (1998), subjacentes ao brainstorming
e outras tecnicas, poderiio ser sempre aperfei<;:oados e adequados a tarefa, aos
grupos, aos contextos culturais, a tecnologia e aos produtos esperados na fase
ideativa ou em etapas seguintes como avalia<;:iio, selec<;:iio e execu<;:iio. No contexto CMC provavelmente os participantes tern menos receio de apresentar as
suas opini6es, raziio pela qual, a crftica acabe por ser urn factor motivacional
extra para o envolvimento e concentra<;:iio na procura e elabora<;:iio de novas
ideias.
0 efeito de incentivo a crftica estimulou a divergencia e revelou-se benefico como anteriormente tinha sido observado por Nemeth et al., (2004) em contexto de idea<;:iio verbal, fortalecendo por isso a ideia de que a liberdade em
criticar melhora a qualidade e elabora<;:iio de ideias. Eventualmente a liberdade
em criticar, sendo autentica e centrada nas ideias, desencadeia mais sinergia
intelectual do que a absten<;:iio em comentar as contribui<;:6es dos outros, as
quais, acabam por favorecer apenas processos de influencia normativa e a
constru<;:iio de consensos prematuros.
No contexto da idea<;:iio verbal a generalidade da literatura assinalou
efeitos negativos da interac<;:iio em grupo. Embora uma linha minoritaria de
trabalhos inspirada em observa<;:6es de campo assinale ganhos na interac<;:iio
em grupo (Isaksen, 1998; Sutton & Hargadon, 1996), nomeadamente para a
memoria organizacional, as competencias dos seus membros e qualidade das
solu<;:6es encontradas para os problemas analisados. Os resultados deste estudo
revelam que a combina<;:iio de sess6es de grupo, seguidos de situa<;:6es de
idea<;:iio individual, conduzem a melhores desempenhos do que sess6es em
grupo interactivo ou corn inicio em ambiente de grupo nominal e em sequencia de grupo interactivo. Embora o piano experimental niio permita esclarecer
os mecanismos explicativos desta vantagem, e admissive! aceitar que a
interac<;:iio inicial engendre alguma facilita<;:iio cognitiva que acabe por ser prolongada na sessiio individual, sem a presen<;:a dos tradicionais factores de inibi<;:iio da interac<;:iio em grupo.
Este efeito de ordem, na organiza<;:iio das sess6es, ilustra beneffcios da
interac<;:iio e simultaneamente vantagem em permitir aos participantes, urn
tempo de concentra<;:iio individual sem qualquer interferencia cognitiva externa, no qual seja possfvel aos indivfduos, combinar livremente diferentes conhecimentos e ideias, adquiridos ou activados no perfodo anterior. Digamos que o
futuro desafio e inventar e combinar formas de interac<;:iio, facilitadoras da incuba<;:iio e elabora<;:iio de boas ideias.
A possibilidade de urn momento em solitario, permitiu igualmente verificar a capacidade de inversiio da tendencia de diminui<;:iio do fluxo de ideias
corn o decorrer da sessiio. Esta constata<;:iio refor<;:a a importancia em introduzir
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procedimentos, indutores de motiva<;ao adicional e refrescamento no esfor<;o
individual, prolongando a actividade cognitiva dos participantes e do seu desempenho. Criando desta forma condi<;6es para que o pensamento criativo
estabele<;a associa<;6es de elementos cognitivos contiguos e novas combina<;6es
entre eles.
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