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Resumo 

A pesquisa testa o poder explicativo de cinco dimensões 
de justiça (interpessoal, informacional, procedimental, 
distributiva das tarefas, distributiva das recompensas) para o 
comprometimento afectivo dos professores do ensino superior, 
A amostra é constituída por 309 professores de 12 escolas/de
partamentos de oito instituições (quatro universidades e quatro 
instituições politécnicas). Eis os principais resultados: a) ao ní
vel de análise individual, apenas a justiça interpessoal e 
procedimental explicam o comprometimento; b) as relações I 27 

entre as percepções de justiça e o comprometimento são mode-
radas pela justiça agregada, sendo que os climas positivos de 
justiça reforçam os efeitos das percepções individuais dejustiça; 
c) a dispersão de percepções também interfere no modo como 
as pessoas respondem às suas percepções de justiça, sendo que 
os contextos caracterizados por elevadas dispersões reforçam as 
respostas atitudinais às percepções de (in)justiça. O estudo ape-
Ia para a necessidade de encarar a justiça como fenómeno de 
natureza individual mas também contextuai, e alerta para a 
eventualidade de os padrões reactivos serem contingentes do 
tipo de actividade exercida ou organização. 
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Justice climates and affective commitment 

. The study. aims at showing how five justice dimensions 
(mterpersonal, mformational, procedural, task distribution 
;;,wards dIStnbutlon) explain affective commitment of teacher ' 
data from a sam pIe comprising 309 teachers from l~ 

epartments/schools of four universities and four polyt h . 
was coIlected. The main findings are the foIlowing' a) at

e
.
c d~ICS 

dual I I I' . m IVI-
f~ .eve , on y. mterpersonal and procedural justice explain 

a ectlv~ commItment; b) the relationships between justice 
percepuons and commitment are moderated by aggre ated 
JustIC:, m su~h ,:"ay that positive justice climates reinforc~ the 
reactlons to mdlvldual perceptions; c) when people work in 
heterogene?us contexts, their reactions to individual perceptions 
~re also remforced. The study focuses the attention on the 
Importance of con textual justice, and suggests that the re t' 
to aggreg t d' . ac lOns 

. . a e Justice can be contingent on the kind of 
orgamzatlOn and/or organizational activity of their members. 

~:ywords: affective commitment; organizationaljustice' justice 
c Imates; aggregated justice. ' 

C~mas de justiça e comprometimento organizacional 

1. Introdução 

Este artigo expõe evidência empírica de que as pessoas 
não reagem apenas à justiça que sentem caber-lhes, mas tam
bém à que ,cabe aos outros membros organizacionais (Lind e 
outros., 1998; Mossholder e outros., 1998; Rego, 2000b, 2001c). 
O seu comprometimento organizacional é explicado, não ape
nas pelas suas percepções individuais de justiça, mas também 
pelo contexto/clima de justiça em que se inserem. 

1.1. Justiça e comprometimento organizacional 

o senso comum não acalenta, certamente, dúvidas a pro
pósito da relevância da justiça na vida das pessoas e das socieda
des. Rawls retratou fielmente essa noção ao afirmar que: 

( ... ) a justiça é a primeira virtude das instituições sociais, tal 
como a verdade o é dos sistemas de pensamento. Uma teoria, 
ainda que elegante e económica, deve ser rejeitada ou revista 
se for falsa; do mesmo modo, as leis e as instituições, por mais 
eficientes e bem organizadas que sejam, devem ser abolidas ou 
reformadas se forem injustas. Toda e qualquer pessoa possui 
um cerne de inviolabilidade fundada na justiça que nem 
mesmo o bemwestar da sociedade como um todo pode subjugar 
(1971:3). 

Este é, sem dúvida, mais um dos casos em que senso co
mum e ciência se aliam nas concepções em torno da vida social. 
Greenberg (1996), um dos especialistas mais reputados emjus
tiça organizacional, enunciou que "( ... ) poucos conceitos como 
a justiça' são tão fulcrais à interacção social humana" (p. vii). 
Num outro registro, o mesmo Greenberg assinalou: "( ... ) as pes
soas comportam-se altruisticamente para com a organização em 
que trabalham se acreditarem que são tratadas com justiça" 
(1993:250). Goleman afirmou mais recentemente, a propósito 
das razões pelas quais as pessoas se empenham na vida das suas 
organizações: 

p.27·60 
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"As pessoas empenhadas são os cidadãos-modelo de toda a 
organização. E, tal como os seixos numa piscina, os 
trabalhadores empenhados lançam ondas de bons sentimentos 
a_toda a organizaçã?" .. : Contudo, quando os empregados não 
sao tr~tados com JustIça e respeito, nenhuma organização 
conqUIstará a sua e?trega emocional. Quanto maior apoio· os 
empregados sentIrem da sua organização, tanto mais 
confiança, apego e lealdade sentirão e melhores cidadãos da 
organização serão" (1998: 128). 

o aCervo científico que vem sendo obtido pelos estudos 
?rga~lza~lonais é, aliás, muito vasto e rico. A profusão 
mvestlgatlva ten: um fund~mento sério no facto de o tópico ter 
revelado potenCIaI exphcatlvo de diversas atitudes e comporta
mentos (v.g., Cropanzano e Greenberg, 1997; Greenberg e Lind, 
2000; Rego, 1999, 2000a, 2000c). Uma das atitudes receptoras 
de maIOr atenção tem sido a do comprometimento 
orgalllzaClonal (v.g., Kim e Mauborgne, 1991, 1993, 1996; 
McFarlin e Sweeney, 1992; Moorman e outros., 1993; Mossholder 
e outros., 1998; Schaubroeck e outros., 1994; Sweeney e 
McFarhn, 1997). 

O comprometimento organizacional pode Ser concebido 
como um estado psicológico que caracteriza a ligação dos indi
víduos à organização (Meyer e Allen, 1991; Allen e Meyer, 1996; 
Meyer, 1997). Genericamente, presume-se que as pessoas mais 
comprometi~as têm maiores probabilidades de permanecerem 
na orgalllzaçao e de se empenharem na realização do seu traba
lho e no alcance dos objectivos organizacionais. 

O tópico Ocupa desde hã vários anos um lugar central nas 
preocupações dos investigadores (v.g., Porter e outros., 1974; 
Mowday e Steers, 1979; Meyer e Allen, 1984; Allen e Meyer, 
1990; MedeIros, 1997; Meyer, 1997; Medeiros e Enders 1998. 
Bagrain, 2000; Cohen, 2000; Finegan, 2000; Tamayo e ;utros.: 
2001). Swailes e~pr~ss~~-se eloquentemente a este propósito 
ao en:,nclar q~e. sera dlfiClI encontrar na literatura sobre orga
lllzaçoes um tOplCO que tenha atraído mais interesse do que o 
comprometimento" (2000: 199). A prolixidade das pesquisas e 
o mteresse que o tema tem suscitado podem ser creditados em 
grau muito considerável, à evidência de que o comprometim~nto 

Climas de justiça I! comprometimento or9ani~ecion~1 

pode ter efeitos sobre o absentismo, turnover, comportamen
tos de cidadania, satisfação e desempenho das pessoas (O' Reilly 
e Chatman, 1986; Meyer e outros., 1989; Konovsky e 
Cropanzano, 1991; Hackett e outros., 1994; Allen e Meyer, 
1996; Bolon, 1997; Meyer, 1997; MacKenzie e outros., 1998; 
Cohen, 2000; Yousef, 2000). 

Embora seja consensual que o comprometimento é um 
constructo multidimensional, não há convergência acerca das 
respectivas dimensões. A tese mais comum propugna pela tri
partição (Tabela 1). Todavia, alguns investigadores (v.g., McGee 
e Ford, 1987; Meyer e Allen, 1991; Hackett e outros., 1994; 
Allen e Meyer, 1996; Iverson e Buttigieg, 1999) aventam a pos
sibilidade/pertinência de o comprometimento instrumental! 
calculativo ser particionado em duas vertentes: a) o indivíduo 
mantém-se ligado à organização porque sente que não tem al
ternativas de emprego; b) essa ligação assenta na ideia de que 
os custos pessoais inerentes à saída são elevados. A maior difi
culdade em optar ou não pelo tetra-modelo reside no facto de 
ele se ajustar melhor aos dados, embora as duas dimensões 
calculativas se inter-relacionem fortemente e com outras variá
veis (Hackett e outros., 1994). Decifra-se maior consenso (teó
rico e empírico) em torno da necessidade de discernir entre as 
facetas afectiva, normativa e calculativa. 

Tabela 1: As três componentes mais comuns do comprometimento organizacional 

Categorias 

Mectivo 

Caracterização 

Grau em que o colaborador se senteemoci
onahnente ligado, identificado e envolvido 
na organização. 

Grau em que o colaborador possui um sen-
Normativo tido da obrigação (ou dever moral) de per

manecer na organização. 

Grau em que o colaborador se mantém liga
do àorganizaçâo devido ao reconhecimen
to dos custos associados com a sua saída da 
mesma Este reconhecimento pode advir da 

Instrumental ausência de alternativas de emprego, ou do 
(ou calculativo) sentimento de que os sacrificios pessoais 

gerados p ela saída serão elevados. 

A pessoa permanece na 
organização porque ... 

. .. sente que quer permanecer. 

... sente que deve pennanecer. 

... sente que tem necessidade 

de permanecer. 
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Tentando compreender se os modelos extraídos de meios 
organizacionais "convencionais" se aplicavam às atitudes dos 
professores do ensino superior, Rego (2002a) testou se as per
cepções de justiça desses docentes explicavam o respectivo com
prometimento afectivo. O investigador trabalhou com um mo
delo de cinco dimensões dejustiça, previamente validado (Rego, 
2000d, 2001a, 2001b, 2001d, 2002a; Rego e Cardoso, 2001): 
justiça distributiva das tarefas, distributiva das recompensas, 
procedimental, interpessoal e informacional. Verificou que os 
professores com percepções de justiça procedimental e 
interpessoal mais positivas denotavam índices superiores de 
comprometimento. As vertentes distributiva e informacional, 
globalmente, não expressavam poder explicativo desta atitu
de. 

Esta evidência é consonante com a tese dos efeitos dife
renciais (Folger e Konovsky, 1989; Kim e Mauborgne, 1991, 
1996; McFarlin e Swweney, 1992; Sweeney e McFarlin, 1993; 
Lee e Farh, 1999). Nos seus termos, a justiça procedimental! 
interaccional e distributiva têm diferentes consequências: a 
procedimental está associada com as avaliações do sistema 
organizacional (reflectidas em variáveis como a lealdade à orga
nização, o comprometimento organizacional e a confiança na 
gestão), enquanto a distributiva se associa' preferencialmente 
com a satisfação com os resultados específicos em questão ou os 
resultados de determinada decisão. Diversa investigação tem 
reiterado a validade desta tese explicativa - facto aliás verificável 
em amostras portuguesas e brasileiras (Rego, 2002a; Rego e 
Souto, 2002a, 2002b). Refira-se, a título ilustrativo, que numa 
pesquisa inserindo 229 membros organizacionais brasileiros e 
236 portugueses, Rego e Souto (2002b) verificaram que, glo
balmente, as facetas da justiça com maior poder explicativo das 
três vertentes mais comuns do comprometimento (afectivo, 
normativo e instrumental) eram a procedimental e a 
interaccional. 
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1 .2. A justiça como fenómeno de natureza 

contextuai 

Tal como a maior parte dos investigadores, Rego traba
lhou as percepções de justiça como fenómeno de natureza mdl

'd I Alguns investigadores (Cropanzano e Greenberg, 1997) 
~m. .' . 

A contudo reconhecido a influênCia de elementos normativos 
:e:ntextuai; na sua dinâmica. Sucede que te~ havido poucas 
tentativas empíricas tendentes a testar tal mfluenCla. Reconhe
cendo esta lacuna, Mossholder e outros. (19:8) procurar~~ 
examinar se a justiça procedimental é suste~tavel c~mo va;la
vel contextuaI e se, sendo-o, em que medida mfluenCla as atitu
des individuais face ao trabalho. Os argumentos de que parti

ram são de diversa índole: 

a) 

b) 

c) 

As expectativas geradas pela cultura .e p~l~s normas locais 
podem afectar as percepções dos IndIvlduos de modo 
relativamente homogéneo (Cropanzano e Greenberg, 1997). 

QuandO as autoridades violam princípios de relacioname~to 
individual como a neutralidade e a confi.ança (Tyler e LlI~d, 
1992),05 indivíduos podem interpretar tais actos CO~O preJu
diciais a todos os membros da unidade o~ganlzaClona1. 
Acresce que, quando um número subst~n~lal de J?~ssoas 
percepcionam que são alvo de tratamento sIm:lar (pOSItIVO ou 
negativo), as percepções de justiça procedImental podem 
emergir como fenómeno agregado. 

Quando fazem avaliações de justiça, as pessoas basei~m-~e e~ 
informação que trOcam com outros membros orgamzacIOnaIs 
e tomam comO referentes as respectivas percepções (Folger e 
outros., 1979; Stei!, 1983; Ambrose e outros., 1991). Por exem
plo, num estudo laboratorial, Steil (1983) venficou que os m
divíduos, quando eram informados de que outros duvldav~m 
da justiça do processo de aval.iação de desempenho, tambem 
denotavam dúvidas acerca da Justeza do mesmo. . 
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c . Mossholder e seus colaboradores constataram que· 
electlVamente as percep - d . . , 
variância adicional da sat;~f:~ãOe jp~~~Ç~I:mgredgadas lexPdlicavam 
Pe _. d· . ' a exp Ica a pelas 

rcepçoes In IVIduais. Uma das lições desta ev·d A • , d· 
qu r - d . IenClaea e 

e a exp Icaçao as atItudes e reacções dos indivíduos não od 
esgotar-se nas percepções ao nível individual DaquI. d p e 
que por exem I . ecorre 
lho' - P o, UI~a pess~a pode estar insatisfeita no traba-

, nao porque se SInta Injustamente tratada ma 

fe:ce~~iona qu~ as pessoas d~ sua unidade orga~izaci~;a~rs~~~ 
q ,em medIa, eXIste InjUstIça. Rego (2000b 2001) b 

:~uresulltado congruente com esta argumentaçã~ quan~o °te~~ 
exp Icar os comportament d ·d d . To d . C· • os e CI a ama organizacional 

o aVIa, .101 maIS longe na sua análise: . 

a) 

b) 

~oornuam lado, considerou a hipótese de a justiça agregada fun-
r COmo moderadora d I ~ 

~d"ividuais de justiça e cO~~~~t:~:~t:~t~: ~~~~1a~~~s 
" enfico~ que, de facto, as percepções individuais de' .' 
InteracclOnal expressavam poder p d"' . JustIça 
as ~ re ltlVO superIor quando 
M ~ercepçoes agregadas de justiça eram inferiores à média 

aIS concretamente notou ue ' " 
inju~tamente .tratada~ pelos se~s ~u q~:i~~~s se sentIam 

~=~glam es?~cI"almente mal se o clim! geral t~:~é~e~~~:; 
fo;~s~~:at~~~~j~ss~o~e reacções negativas se eSse clima 

Por outr~ lado, admitiu que seria relevante o rau d 
homogeneidade dos climas/ambientes de justiça E â ~ e 
ve~lfI~?u que os contextos caracterizados ' o~ e acto, 
vanabllIdade de percepções individu . d. . P grande 
extremavam as reacções d aIS e JustIça Interacclonal 
, . , as pessoas: percepções d f 
~~stl~~ ~nte~acciona~ su~citavam níveis particularmente eba~~~: 
proc~o~a~~~ o~~~::clOnalt;' e Pj ercepções de justiça positivas 

par ICU armente elevad d 
~~~~~~~~~:ntos. Segundo o investigador, é pres:~íve~~~; 

os que sentem o seu superior com ' . 
estabeleçam cO,mparações COm as outras chefias ueOa~njusto 
posturas notorIamente justas: "O meu h c ~. 9 op~am 
P d' b ~ A C ele e Injusto comIgo 

o la. e~ nao se-lo, pois existem chefes que, na minh~ 
organlzaçao, actuam J"ustamente F . 

. j . areI, portanto ape 
aqUI o a que estou obrigado" Dife t ,nas " ren emente, quando sentem 

I Climas de justiça e comprometimento organizacional 

o seu superior como justo, as pessoas estabelecem 
comparações com as outra~ chefias que adoptam posturas 
claramente injustas: "O meu chefe é justo comigo. Tenho o 
dever de fazer mais do que a minha obrigação, pois existem 
outras chefias que, na minha organização, não actuam desse 
modo tão justo". 

Há, pois, razões para presumir que as pessoas não rea
gem apenas em função da justiça que sentem caber-lhes, mas 
também em resultado da justiça que cabe aos outros membros 
organizacionais. A evidência empírica relativa às reacções dos 
sobreviventes aos despedimentos constitui, aliás, referência 
paradigmática (v.g., Brockner, 1992, 1994; Brockner e outros., 
1992, 1994; Konovsky e Brockner, 1993). Designadamente, 
sabe-se que os sobreviventes reagem aos despedimentos dos 
outros membros organizacionais de modo consentâneo com o 
processo usado e os benefícios proporcionados. E conhecem-se 
os efeitos que daí advêm para o comprometimento, a confian
ça, a motivação, a dedicação ao trabalho, o apoio organizacional 
percepcionado e o contrato psicológico. 

A presente pesquisa procura traduzir para o domínio das 
atitudes dos professores do ensino superior a evidência teórico
empírica gerada por Rego (2000b, 2001c) a respeito da relação 
entre percepções de justiça e comportamentos de cidadania 
organizacional. Importa sublinhar que o terreno organizacional 
em que a actividade docente se desenrola é sui generis, deno
tando diferenças relativamente às organizações mais convenci
onais. Designadamente, parece razoável sup~r que a 
interdependência das tarefas é menos marcada nas funções do
centes. Desempenhando o seu trabalho num contexto de maior 
independência, pode gizar-se a hipõtese de a justiça agregada 
emergir aí com menor nitidez e exercer efeitos menos 
eloquentes. Por exemplo: 

a) Enquanto na maior parte das organizações convencionais cada 
chefia tende a exercer supervisão directa sobre os 
seus subordinados, isso tende a não ocorrer tão nitidamente 
no trabalho docente, É presumível, por conseguinte, que os 
sentimentos de justiça interaccional sejam menos consensuais. 
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b) Ao estabelecerem interacções sociais· quotidianas, é verosímil 
que os membros de unidades organizacionais convencionais 
formem perspectivas similares acerca do ambiente de justiça 
que os rodeia. Distintamente, devido à sua relativa autonomia 
e independência funcional, é plausível que os professores não 
formem essas percepções de modo ~ão convergente. 

Esta eventual diferença pode, porventura, tornar os pro
fessores menos reactivos à justiça média/agregada nas suas uni
dades organizacionais (v.g., departamentos, escolas, institutos) 
- designadamente porque essa justiça média pode ser algo "ar
tificiaI" (i.e., representar concepções díspares da vida 
organizacional). Realizando actividade docente em caminho 
próprio, em grande medida desligado do caminho docente e 
científico de urna grande quantidade de outros membros 
organizacionais, o sentido da identidade colectiva pode ser me
nos marcado. Todavia;daqui não decorre, necessariamente, que 
os docentes sejam insensíveis à justiça que cabe aos outros. O 
facto de se presumir que eles não reagem à justiça média/agre
gada (porque, eventualmente, essa média é resultante de valo
res díspares) não permite supor que eles são insensíveis às refe
rências de justiça em seu redor. Enunciando de outro modo, e 
tornando corno quadro a evidência obtida por Rego (2000b, 
2001c), podemos supor o seguinte: 

a) 

b) 

Os professores extremam as suas reacções atitudinais às 
percepções de justiça quando os ambientes de justiça em que 
se inserem são heterogéneos (i.e., alguns professores 
sentem-se especialmente justiçados, enquanto outros se 
sentem especialmente injustiçados). 

Em ambientes de grande variabilidade de percepções de 
justiça, os professores com percepções de justiça positivas 
denotam especialmente elevado comprometimento afectivo 
porque comparam a sua situação favorável com a situação 
desfavorável dos que se encontram no extremo injustiçado. 
Ao contrário, os docentes com percepções de justiça negativas 
denotam especialmente baixo comprometimento porque com
param a sua situação desfavorável com a posição favorável dos 
que se situam no extremo justiçado. 

I Climas de justiça e comprometimento organilacional 

O presente artigo situa-se neste domínio de pesquisa. Pre
tende-se mostrar em que medida as respostas das pessoas (no 

I do comprometimento afectivo) às percepções de Justiça 
~ã~n~oderadas pelo contexto de justiça em que se ms?rem. 

Tal contexto será analisado sob duas perspectivas: a) a 
. sti a média/agregada de cada unidade orgalllzac:onal (~epar
{~m~nto ou escola); b) a variabilidade das percepçoes de Justiça 

d membros de cada unidade. Mais preCisamente, o fito deste os . _ . 
artigo é o de responder às seguintes mterrogaçoes. 

Os níveis de comprometimento afectivo dos .doc.e~tes ~erão 
~ IndIvIduais de explicados, não só pelas suas percepçoes. . 

justiça, mas também pelo clima geral de Justiça em que 

a) 

trabalham? 

b) 
Será que reagem distintamente às suas percep~ões ir:dividuais 
de justiça consoante estão inseridas em cltmas Justos ou 

c) 

injustos? 

Reagirão diferentemente às suas percepçõ:s individu.ais .de 
justiça consoante estão inseridas em ambIentes de Justiça 

homogéneos ou heterogéneos? 

2. Método 

A amostra é constituída por 309 professores d? ensin? 
. . d de 12 departamentos/escolas de Oito msti-supeTlor, OTlun os . . d d 

tuições de ensino superior portuguesas (quatro UlllverSI a eSa~ 
quatro instituições poJitéclllcas). DlstTlbuem-se por todas as '; 
te orias da carreira docente, sendo 47% doutorados e 40% nao
d~utorados (13% não-respostas). A abordagem fOi feita a 1300 
professores, através de carta depositada na sua caixa de correl~: 
A taxa de resposta foi, pOIS, de 24%. Em anexo, pode enco 
trar-se alguma informação caracterizadora do contexto 

. . I em que os docentes portugueses desenvolvem a organIza ClOna . " 
sua actividade. A cada inquirido foi distribuído um questlOnaTlO 

composto de duas partes: 

[" 
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a) 

b) 

c) 

A prImeira continha 17 descritores atinentes às suas 
percepções de justiça. Estes itens fazem parte de um 
questionário desenvolvido e validado por Rego (2000c, 2001a, 
200 I b; Rego e Cardoso, 200 I), provindo da revisão de 
literatura e da análise de conteúdo de entrevistas 
semi-estruturadas realizadas a professores do ensino superior. 
As análises factoriais e o estudo do poder preditivo das 
percepções de justiça para o comprometimento afectivo 
sugeriram que o modelo mais apropriado contém 5 dimensões 
de justiça: distributiva das recompensas, distributiva das 
tarefas, procedimental, interpessoal e informacional. 

A segunda parte albergava três itens respeitantes ao 
compremetimento afectivo. Foram recolhidos na literatura 
(Porter e outros., 1974; Allen e Meyer, 1990) e adaptados. 

Em ambos os casos, os inquiridos foram convidados a 
responder através de escalas tipo Likert contendo 6 pontos 
(1: "discordo completamente"; ... ; 6: "concordo completamen_ 
te"). 

Os dados foram submetidos a uma análise factorial 
confirmatória (com o recurso ao LISREL, e com base no méto
do da máxima verosimilhança; Joreskog e Sorbom, 1993; Byrne, 
1998), à luz do modelo de seis factores: cinco de justiça e um de 
comprometimento. Os índices de ajustamento revelaram-se 
satisfatórios (Tabela 2). Foram então computadas as cotações de 
cada indivíduo nas seis variáveis subjacentes. O método de cál
culo foi a média aritmética das cotações nos itens constituintes 
de cada dimensão. 

I Climas de justiça e comprometimento organizacional 

Tabela 2 - Análise factorial confirmatória 

Os meus superiores são completamente francos e sinceros comigo. 0.88 

rocuram ouvir os meus pontos .~_e v~~.: ..... ___ . __ ... ____ . __ ~_;. __ ... __ ... _.~ ____ ... _. 
·-~-;;ma;;-tÕ~ãni-decis&~·s;;bre õ meu trabalho, os meus supenores dao-me ex- 0.86 

licaçóes com sentido para mim. . . 
~uando tomam decisões sobre? ~eu trabalho, os meus supenores discutem 0.85 
comigo as implicações dessas declSOes. 

~~#~~~~7~!:~·~~~~~~~~~W.~~If.;~~:ti;}!l;f~:::);i~~;~:~:::2imj~~!~~)H2~~~!::~~~~~~ 
-Os·procedime-niOs-dã·mm~ã-mS"tituiçãO asseguram que as deasoes sao tomadas 0.80 

sem favorecimentos pessoaIs. 
As decisões são tomadas de modo consistente para todos os professores. 0.81 

0.85 

Tendo em conta a cOfl"ecção com que faço o meu tral-alho, consIdero que as 0.91 
recompensas que recebo são justas. ~ . 0.92 
Considerando o meu esforço, as recompensas que recebo sao JUstas. 

~~~::cÜ~'~~.iiytÜ~·~:~~i~1~;~f~;;S<;!:2;f;i;idt.s;2;~i}L::';;'i,U;.:~~;.~;:';,:)~W!.bi::t{;L1:~~1:;.f~~~;~iil~tk 
'" O se~iÇõd-;~qUe~·e tem sido distribuído é justo. . 

- 'b'd ~. tas 0.84 As tarefas que me sao atn UI as sao JUs ._:.... .... __ •... __ .. _. .'.. _.'.. . '.'.... . .. 
--.-d.--.-----d·.'.·;...o d",-trabãlho que me são fucultadas, considero mJus- 0.62 Ten oemcontaascon IÇ""" 

tas as tarefas que me são exigidas{i). 

'," Si~to m'uito or~lho em fazer parte desta instituição. 

Sinto-me "parte da famma" desta instituição. . 
A minha instituição tem um grande significado pessoal para mim 

Qui-quadradolGraus de liberdade. . 
Rootmean square errar of approxlmatlOn 

Goodnessoffitindex 
Adjusted goodness offit index 
Comparative fit index 
lncremental fitindex 

Relativefitindex 

(i) Acotação foi invertida - Entre parêntesis: alpha~ de Cronbach 

0.89 
0.91 
0.85 

1.6 
0.047 

0.92 
0.89 
0.97 
0.97 
0.93 
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Foram calculadas correlações entre as variáveis a nível in
dividual. Executaram-se regressões para testar o poder 
explicativo das percepções individuais de justiça para o com
prometimento afectivo. Testou-se, depois, o poder explicativo 
da justiça agregada (nas doze unidades organizacionais) para 
além do poder preditivo produzido pelas percepções individu
ais. Finalmente, pesquisou-se o grau em que a justiça agregada 
e a variabilidade das percepções de justiça moderava as relações 
entre as percepções individuais de justiça e o comprometimen
to afectivo. 

3. Resultados 

A Tabela 3 expõe as médias, desvios-padrão e correlações 
entre variáveis (a nível individual). As correlações entre as vári
as dimensões de justiça são sempre significativas, e especialmente 
elevadas no que concerne às vertentes interpessoal, 
informacional e procedimental. As correlações entre a justiça e 
o comprometimento são também especialmente elevadas para 
as mesmas três facetas. Frise-se, desde já, que as correlações ele
vadas entre algumas dimensões de justiça erigem uma dificulda
de metodolõgica e psico métrica: a sua (não) independência. 

Tabela 3 - Médias, desvios-padrão e correlações 

1. Justiça interpessoal 4.1 l.l 

2.justiça infonnacional 3.9 1.2 0.83 
--~_._--_._. __ . __ .,. __ . --_._-_._-_._._--_. __ ._._--_. __ .•. __ .•.•.•.•. _---

3.Justiça procedimental 3.3 l.l 0.65 0.58 

4. J. distr. das recompensas 3.5 1.3 0.31 0.31 0.46 

5.J. distr. das tarefas 4.5 l.l 0.46 0.44 0.44 0.44 

6. Comprometimento 4.3 1.3 0.55 0.49 0.49 0.29 0.32 

Todos os coeficientes são significativos para p<O.OO I 

1 Climas de justiça e comprometimento organizacional 

A regressão visando determinar o poder explicativo das 
ercepções de justiça para o comprometimento sugenu o se

~uinte: a variância total explicada cifra-se em 33%, mas apenas 
as vertentes interpessoal (Beta: 0.32, p<O.OOO) e procedImental 
(Beta: 0.28, p<O.OI) denotam valor preditivo significativo. . 

A pesquisa do poder explIcatIVO da Justiça agregada fOI 
encetada com uma análise de variância destmada a comparar as 
variâncias inter e intra-grupos relativas aos 12 departamentos 
estudados. Os resultados sugerem que as variâncias inter-gru
pos são superiores às variâncias intra-grupos apenas para a JUs
tiça distributiva das recompensas e o com,pr~metlmento. Segum
do a lógica de alguns autores, esta eVldenCla.enge dIficuldades 
metodológicas à consideração das médIas atmentes a cada de
partamento, pois questiona o "suficiente acordo" (George e 
Bettenhausen, 1990; Vanderberghe, 1999) entre os seus mem
bros acerca da justiça aí vigente. Glick (1985), todavia, conside
ra que o acordo entre os indivíduos não é necessário porque a 
variância inter-individual pode ser consIderada um erro em tor
no duma "verdadeira" cotação na variável organizacional em 
causa. Seguimos esta segunda via, pelo que trabalhamos com as 
médias referentes a cada departamento. 

A primeira indicação fornecida pelos dados foi que a jus
tiça agregada não adicionava poderes expl:catl~os .d? co;npro
metimento aos já fornecidos pelas percepçoes mdlvlduals. To
davia foram extraídas indicações de que exercIa algum efeIto 
mod~rador sobre a relação entre as percepções individuais e o 
comprometimento. Para testarmos esse efeito~ realizámos re
gressões tentando determinar o poder predItlvo das percep
ções individuais para o comprometimento,. em dOIS patamares 
de justiça agregada (abaixo e acima da médIa). O procedImento 
foi repetido para as cinco dimensões, ao nível agregado. Algu
mas diferenças entre as regressões executadas para cada pata
mar foram detectadas. Por exemplo: 

a) as percepções individuais de distribui~ão ,de tarefas não 
explicam o comprometimento quando a Justlça agre.gada da 
distribuição das recompensas é baixa, mas explIcam-no 
quando é elevada (Beta: 0.30, p<O.OOI); 
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b) 

c) 

o poder explicativo das percepções individuais de justiça 
interaccional é superior quando a justiça procedimental 
agregada é elevada; 

as percepções de justiça informacional não ex plicam o 
comprometimento quando a justiça' agregada das 
recompensas é baixa, mas predizem-no quando é elevada. 

Numa tentativa de tornar mais inteligível esta evidência, 
cruzámos dois patamares de justiça individual (elevada versus 
baixa) com dois patamares de justiça agregada (elevada versus 
baixa). Os resultados mais significativos estão exibidos nas Fi
guras 1-4. Sugerem, genericamente, o seguinte: 

a) Quando a justiça agregada é baixa, os níveis de 
comprometimento dos professores que se sentem mais justiçados 
quase não se distinguem dos que se sentem menos justiçados. 

b) 

c) 

d) 

'ivIas quando a justiça agregada é elevada, os mais justiçados 
reagem especialmente bem, e os mais injustiçados respondem 
especialmente mal. 

Os mais baixos níveis de comprometimento emergem nos 
professores que se sentem injustiçados no seio de um clima de 
justiça positiva. Os mais elevados níveis de comprometimento 
são perfilhados pelos professores que se sentem justiçados no 
seio de um ambiente do mesmo género. 

Sublinhe-se que a justiça distributiva das tarefas, que não 
denotara, em termos genéricos, poder explicativo do 
comprometimento, emerge com poder preditivo quando o 
clima é recompensatoriamente justo. Ou seja: os professores 
reagem à justiça na distribuição das tarefas em determinados 
contextos de justiça recompensatória. 

" 
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Figuras 1-4 ~ Cruzamentos de patamares de justiça individual com patamares de 

justiça agregada 

Para testarmos o efeito moderador exercido pela variabi
lidade das percepções de justiça sobre as relaç~es entre as per
cepções individuais de justiça e o comprometimento afectivo, 
procedemos do seguinte modo: 

a) 

b) 

Para além dos dois patamares de percepções individuais de 
cada faceta da justiça antes criados, gerámos dois 'patamar~es 
de dispersão dessas mesmas percepções (desvlO-padrao 
elevado versus baixo). 

Cruzamos os patamares (individuais e de dispersões) para as 
diferentes categorias de justiça, e computámos os valores do 
comprometimento para os diferentes cruzamentos 

resultantes. 

O traço genérico da evidência assim gerada está gizado 
na Tabela 4: quando a dispersão de percepções _ é gra~de,. os 
indivíduos extremam as suas reacções às percepçoes de Justiça. 
Significa isso que a grande dispersão reforça os efeitos positi~os 
de percepções positivas e os efeitos negativos das percepçoes 
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negativas. Detectam-se, no entanto, algumas nuances atinentes 
a cada faceta: 

a) Dispersão das percepções de justiça interpessoal: os níveis de 
comprometimento adquirem o valor mais, baixo quando os 
indivíduos perfilham fraca percepção de justiça em contexto 
de grande dispersão de percepções. Tendem a ser mais 
elevados quando perfilham percepções positivas em igual 
contexto. Ou seja: a elevada dispersão reforça os efeitos 
negativos da fraca justiça interaccional e os efeitos positivos da 
forte justiça. 

b) Dispersão das percepções de justiça procedimental: 
o panorama empírico é similar ao exposto na alínea anterior, 
embora seja menos notório. 

c) 

d) 

e) 

Dispersão das percepções de justiça informacional: os níveis 
de comprometimento tendem a ser superiores quando os 
indivíduos denotam percepções de justiça positiva em 
contextos de grande dispersão. Parece, por conseguinte, que 
a elevada dispersão reforça os efeitos positivos das elevadas 
percepções de justiça (não parece ocorrer, aqui, o reforço dos 
efeitos negativos das fracas percepções). 

Dispersão das percepções de justiça distributiva das 
recompensas: os níveis de comprometimento tendem a ser 
inferiores quando os indivíduos denotam percepções 
negativas de justiça em contexto de grande dispersão. Parece, 
por conseguinte, que a elevada disperSão reforça os efeitos 
negativos das fracas percepções de justiça. O reforço dos 
efeitos positivos da elevada justiça distributiva é bastante ténue. 

Dispersão das percepções de justiça distributiva das tarefas: 
nenhum dos efeitos anteriormente expostos é evidenciado com 
clareza. 

I Climas de Justiça e comprometimento organizacional 

Tabela 4 • Comprometimento para dois graus de justiça percepcionada em dois 

níveis de desvios-padrão dessas mesmas percepções 

Justiça percepcionada 

Interaccional Bruxa 
Eleyada 

3.9 3.4 3.7 3.7 3.' 3.5 3.' 3.2 3.' 3.6 
Infonnacional Bruxa 

4.' 4.7 4.' 4.' 4.6 Elevada 4.6 4.' 4.5 5.0 4.7 

Bruxa 4.1 3.' 3.' 4.0 4.0 3.' 4.0 3.' 4.0 3.' 
Elevada 4.' 5.1 4.7 5.2 4.' 4.' 4.' 5.1 5.0 4.7 

nw. Bruxa 4.2 4.0 4.0 4.3 4.2 4.0 4.1 4.1 4.2 4.0 
recompensas Elevada 4.5 4.' 4.4 4.' 4.5 4.' 4.6 4.' 4.7 4.5 

Dist. tarefas Bruxa 4.0 2.' 3.9 2.' 3.6 3.5 3.' 2.' 3.2 3.7 
Elevada 4.4 4.' 4.3 4.' 4.4 4.6 4.4 4.7 4.7 4.4 

4. Análise, discussão e conclusões 

A primeira indicação empírica extraída dos dados é .a de 
que, genericamente, os. doc~n:es ~ais comprometIdos 
afectivamente com as suas msutUlçoes sao os que de~ota~ per
cepções de justiça interpessoal e procedimental maIS pOSitIvas. 
A justiça distributiva, tanto na vertente tarefa~ como ~a faceta 
recompensas, não denota poder expli~ativo. slgmfi.c~uvo .. Esta 
constatação faz jus ao modelo dos efeitos dIferenCiaiS (Lmd e 
Tyler, 1988; McFarlin e Sweeney, 1992; Sweeney e McFarhn, 
1993), nos termos do qual a justiça proced~m~ntaVmteracclOnal 
e a distributiva geram diferentes consequenClas. 

Os dados expostos sugerem que, tal ~omo os mem~ros de 
outras organizações, os professores do enSIno supenor sao sen
síveis ao modo (in)justo como se sentem tratad~s. Mostram que, 
contrariamente às presunções segundo as quais as pessoas rea
gem fundamentalmente à justiça rem~nerató~ü, elas respon
dem àjustiça dos procedimentos e das Imeracçoes co~ os :uf,e; 
riares. Não é legítimo daqui extrair a Ideia de que o pao e 
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irrelevante para os professores universitários - mas é aceitável 
supor que (pelo menos) eles também respondem às "rosas" 
(Martm e Harder, 1994; Rego, 2000a). Os professores desejam 
que os procedimentos decisórios e promocionais sejam justos, 
pretendem ser tratados com dignidade e respeito, almejam ser 
ouvidos nas decisões que lhes dizem respeito, e esperam receber 
explIcações pelas decisões tomadas. E, consequentem&nte, 
doseiam o comprometimento afectivo que cultivam na relação 
com a organização onde trabalham. 

Esta lógica relembra a tese desenhada por Kim e 
Mau~orgne (1997, 1998) a propósito da relação entre as per
cepçoes de Justiça e o desempenho individual/organizacional. 
Sucmtamente, pode ser assim traduzida: a) ajustiça distributiva 
mduz apenas os desempenhos "normais"; b) para que os desem
penhos ultrapassem as expectativas, é necessário actuar sobre a 
justiça procedimental/interaccional, pois é ela que induz a con
fiança e o comprometimento; c) há razões para presumir que 
esta tendência é mais notória com trabalhadores do conheci
mento (ou "cognitários", para usar uma expressão de Toffler 
1991), como é o caso dos professores. ' 

A linha empírica até aqui traçada situa-se, no entanto, 
apenas no nível de análise individual. Quando a análise se des
loca para o nível agregado, novos padrões de respostas docen
tes emergem. Com efeito, os dados sugerem que as reacções das 
pessoas não são independentes dos contextos de justiça em que 
se mserem. Importa, todavia, proceder a análises focalizadas 
em diferentes aspectos. 

. . A primeira i~agem projectada pelos dados é a de que a 
Justiça agregada nao acrescenta poder preditivo do comprome
timento ao valor explicativo das percepções individuais. Nessa 
matéria, os dados não cor.roboram a evidência fornecida por 
Rego (2000b; 200Ic) relativa aos comportamentos de cidada
nia organizacional, nem os de Mossholder e seus colaboradores 
(1998) no que concerne à satisfação. É presumível que tal se 
deva à inexistência de "verdadeiros" climas de justiça nas uni
dades departamentais das instituições pesquisadas. A relativa au
tonomIa e mdependência da actividade docente tenderá a in
duzir níveis de interacção social (superior-subordinado e entre 

Climas de justiça e comprometimento or-ganizaclonal 

subordinados) inferiores aos detectados em meios "convencio
nais". Condições específicas do exercício da função docente 
podem dificultar a emergência de, visões partilhad~s/conv~rgen
tes da vida orgamzaclOnal. A medIa de percepçoes de Justiça 
representará, então, um "artifício" estatístico sem correspon
dência num "verdadeiro" clima organizacional (isto é: relativa
mente consensual). Esta versão interpretativa recebe confirma

. ção no facto de as variâncias intra-grupos não serem signific~ti-
vamente inferiores às variâncias inter-grupos, com a únIca 
excepção da justiça distributiva das tarefas. 

A justiça média/agregada não parece, todavia, ser 
irrelevante quando se atenta nos efeitos moderadores que exerce 
sobre a relação entre as percepções de justiça e o comprometi
mento afectivo. Este papel moderador tem diversas configura
ções, cuja análise sustenta a verosimilhança de algumas hipóte
ses explicativas. 

Primeiro: os incrementos nas percepções de justiça 
interaccional suscitam maiores níveis de comprometimento 
afectivo, mas isso é especialmente notório em contexto caracte
rizado por elevada justiça informacional agregada. A tradução 
prática do enunciado é esta: os professores que se sentem 
interaccionalmente injustiçados reagem especialmente mal quan
do o contexto de justiça informacional é positivo (Figura 1). 
No nosso entender, pode suceder que num contexto de elevada 
justiça informacional os professores disponham de informações 
e elementos de referência que lhes permitem formar, por opo
sição, um sentimento ainda mais negativo acerca da injustiça 
interaccional que lhes cabe. Este padrão reactivo reitera-se quan
do se atenta no poder moderador exercido pela justiça 
procedimental agregada, com uma diferença (Figura 2): .os con
textos procedimentais positivos, não só reforçam os efeitos ne
gativos da fraca justiça interaccional, como também reforçam 
os efeitos positivos da justiça interaccional positiva (o que não 
era manifesto no contexto informacional discutido no pará
grafo anterior). Porventura, quando se sentem 
interaccionalmente justiçados, os professores ficam especialmen
te propensos ao comprometimento afectivo se se sentirem no 
seio de um ambiente/clima onde os procedimentos decisórios e 
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promocionais são justos. 
O segundo elemento digno de menção refere-se à justiça 

distributiva das tarefas. Verifica-se que o seu poder explicativo 
é praticamente nulo quando o contexto de justiça 
recompensatório é negativo (Figura 3). No entanto, quando 
esse contexto é positivo, as pessoas reagem especialmente bem 
ao modo justo como as tarefas são distribuídas, e especialmente 
mal se se sentirem injustiçadas nessa matéria. Pode suceder, por 
conseguinte, que a concepção das pessoas acerca da justiça ou 
injustiça que lhes cabe em matéria de distribuição de tarefas seja 
reforçada pela existência de um ambiente tendencialmente jus
to do ponto de vista recompensatório. A injustiça na distribui
ção de tarefas pode adquirir um significado especialmente ne
gativo em ambientes genericamente justos do ponto de vista 
recompensatório, e ajustiça pode adquirir um significado espe
cialmente positivo. Parece, por conseguinte, haver necessidade 
de estudar as reacções dos professores numa lógica combinatória: 
tarefas e recompensas. 

Finalmente, importa frisar que os contextos de justiça 
recompensatória interferem no modo como as pessoas reagem 
à (in)justiça informacional (Figura 4). Os contextos positivos 
reforçam os efeitos positivos da elevada justiça informacional. 
O grau de justiça que os professores detectam nas informações 
recebidas parece ser afectado pela existência de um contexto 
de recompensas globalmente justo. 

Note-se que,. após um primeiro olhar lançado sobre as 
Figuras 1-4, somos tentados a fazer uma leitura alternativa dos 
dados: os climas de justiça contribuem para o incremento no 
comprometimento afectivo se as pessoas se sentem individual
mente justiçadas, e promovem o decréscimo nesse mesmo com
prometimento se as pessoas se sentirem individualmente 
injustiçadas. No entanto, esta tese tem fundamento empírico 
bastante vulnerável. Com efeito, a justiça agregada explica ape
nas 3% da variância na implicação individual, sendo que apenas 
a vertente procedimental expressa poder preditivo significati
vo. O facto de não acrescentar variância à já fornecida pelas 
percepções individuais reforça a fraca verosimilhança da tese 
alternativa. Em suma: é mais razoável aduzir que a justiça agre-
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ada modera as relações entre as percepções individua~s e o com
g rometimento afectivo, do que alegar que as percepçoes mdlvl
~uais moderam as relações entre os climas de justiça e o mesmo 

comprometimento. . 
Há, todavia, uma matéria adicional de grand: mteresse 

ara a discussão: o padrão reactivo aqUi detectado e diferente 
~o obtido por Rego (2000b, 2001 c) .quando .estudou ~s com
portamentos de cidadania orgamzacIOnal. Ah, as r~acçoes dos 
indivíduos eram especialmente fracas, não quando ~Just1ça agre-

ada era positiva, mas quando era negativa. Esta diferença dlfi
~ulta a formulação de hipóteses exphcat1:,as umverSaIs. Com 
efeito os contextos que reforçam as reacçoes (posülvas ou ne
gativ;s) das pessoas em determinada situação não comC1demcom 
os contextos que exercem eSsa força reforçadora nout1:as situa
ções. Afigura-se-nos, contudo, haver ~lgumas.exphcaçoes plau
síveis para a diferença entre os padroes reactivos. 

a) 

b) 

c) 

Rego (2000b, 2001c) estudou os comportamentos de cidadania 
organizacional, enquanto que a. presente pesqUIsa se debruça 
sobre o comprometimento afectivo. 

No presente estudo, as variáveis dependente (con:pr~metimento 
afectivo) e independentes (percepções de Justlça) foram 
recolhidas na mesma fonte. Nas pesqu~sas .de Rego, os 
comportamentos de cidadania organlzaC1.on~l foram 
reportados pelos gest~res e as percepções de JustIça foram 
descritas pelos subordmados·. 

Tal como exposto na parte introdutória deste artigo, a ~cti~ida~e 
docente é distinta das funções dos membros .orgamzaclOna~s 
convencionais. A sua relativa independência e aut~n?mla 
impele-os a reacções distintas daqu~las que s~~ apanaglO ~e 
membros organizacionais cUjas actlvldad~~ sao 
interdependentes e, em medida considerável, supervIsionadas 

por um chefe comum. 

Sublinhe-se que, contrariamente ao verificável na pes~ui~a 
de Rego (2000b, 2001c), é pequeno o grau de concordanCla 
entre os membros de uma mesma unrdade orgamzaclO~al a pro
pósito da justiça vigente. Daqui decorre a necessidade de 

"POT 

I" 



50 I 

Armónio Rego J 

comedimento no uso da expressão "climas dejustiça" quando se 
pensa em escolas/departamentos de instituições de ensino su
penor. Co~ efeito, pode supor-se que os membros 
~rganlzaclOnals convencionais têm em seu redor um clima rela
tivamente homogéneo, ao qual reagem. Mas os professores, dis
tlntamente,_ tê~ e~ seu redor um amplo leque de situações _ 
reagIndo nao a media (afinal resultante de situações díspares), 
mas preCIsamente aos referentes extremos que esse amplo le
que faculta. 

. Esta última versão explicativa adquire especial sentido se 
considerarmos que os dados empíricos da presente pesquisa re
I,:tlvos ao papel moderador exercido pela dispersão de percep
çoes de Justiça convergem com os de Rego (2000b, 2001c). Na 
verdade, tanto num caso como noutro, a tendência geral pode 
ser assim formulada: as pessoas reagem especialmente bem ou 
mal às percepções individuais de justiça quando se· situam num 
melO que disponibiliza um amplo leque de situações de justiça 
(representado num elevado desvio-padrão das percepções). Uma 
Interpretação plausível é assim enunciável: 

a) Os indivíduos que se sentem injustiçados 
comparam-se com .aqueles que, no extremo do leque da 
sua umdade orgamzaClonal, são beneficiários de elevada 
justiça. Ajustiça que ~,entem caber-lhes adquire, então, um 
especIaI_slgn!ficado: ( ... ) Sou InJustiçado, mas há pessoas 
que o nao sao. Por que hei-de, então, comprometer-me 
afectivamente com .a minha instituição? Como posso 
conceber a mInha InstitUição como uma espécie de 
família para mim?" 

b) Os indivíduos com sentimentos positivos de justiça 
comparam-se com aqueles que, no outro extremo do 
leque, são vítimas de injustiças. A justiça que lhes cabe 
adquIre, então, uma valia superior - sentindo-se no dever 
e reagir reciprocamente com mais comprometimento 
afectivo. 

\ CI;mas de justiça e comprometimento organizacional 

Cabe, agora, fazer referência a algumas limitações da 
pesquisa. A primeira concerne ao facto de as va.riáveis depen
dente (comprometimento) e mdependentes Uustlça) terem Sido 
colhidas na mesma fonte. Este método é susceptível de produzir 
riscos de variância do método comum (Podsakoff e Organ, 1986; 
Harrison e outros., 1996). No caso aqui em apreço, pode suce
der que as relações positivas entre justiça e comprometimento 
se devam ao facto de as (mesmas) pessoas terem respondido aos 
dois tipos de questões, e não às relações empíricas efectivamente 
existentes. Uma lógica de pensamento porventura perfilhada 
pelos docentes pode ser assim exposta: "( ... ) sou tratado com 
justiça; logo, sou comprometido afectivamente com a mInha 
organização". Daqui decorre a pertinência de pesquisas futuras 
utilizarem metodologias de dupla fonte, experimentais, ou lon
gitudinais (a obtenção das variáveis dependente e independen
tes produz-se em momentos temporais distintos). 

A segunda limitação concerne à natureza correlacionai do 
estudo, não permitindo extrair nexos de causalidade claros. Se 
é plausível que as pessoas reajam às percepções de (in)justiça 
com mais ou menos comprometimento afectivo; também é in
telectualmente viável aduzir que as pessoas mais comprometi
das com a sua organização recebem tratamento mais justo da 
parte dela e dos respectivos decisores. Pode igualmente haver 
terceiras variáveis que influenciam simultaneamente as percep
ções de justiça e o comprometimento, daí advindo a relaçãoes
tatística entre ambas. 

A terceira limitação respeita ao facto de algumas dimen
sões de justiça não serem claramente independentes de outras. 
Ilustrativamente, é o que ocorre com as vertentes interaccional 
e informacional. É certo que a sua autonomização se justifica à 
luz da análise factorial. Ademais, nas regressões, apenas a faceta 
interpessoal emerge com poder preditivo. Todavia, não deixa 
de ser clara a elevada correlação entre as duas variáveis 
(Tabela 3). Futuros estudos poderão contribuir para um esclare
cimento elnpírico-teórico desta temática. 

A quarta limitação advém do tratamento exclusivo da ver
tente afectiva do comprometimento. Embora esta seja a que as 
pesquisas mais preconizam como promotora do desempenho 
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(individual e organizacional), seria mais frutuoso estudá-la em 
conjugação com as vertentes normativa e calculativa. Assim se 
poderialançar luz adicional sobre o debate acerca da pertinência 
da tn-dImenslOnahzação. 

De. qualquer modo, a presente pesquisa. representa um 
passo adICIonal na compreensão do papel que as percepções de 
JustIça das pessoas exercem sobre as respectivas atitudes e com
portamentos. Ela sugere que a evidência teórica e empírica 
detectá:-el em n:e!os organizacionais convencionais é, em gran
de medIda, rephcavel com os docentes do ensino superior. Numa 
perspectiva genérica, algumas conclusões podem ser enuncia
das. 

Primeira: os professores reagem com mais ou menos com
prometimento afectivo consoante se sentem mais ou menos 
justiçados do ponto de vista interpessoal e procedimental. O 
f~cto de não ser a justiça distributiva a predominar na explica
çao daquela atItude converge com a tese dos efeitos diferenciais 
d;scrita na parte introdutória do artigo. E alerta para a rele
vanCIa dos procedImentos e interacções justas quando se trata 
de gerir operários do conhecimento ("cognitários", nas pala
vras de Toffler, 1991) e/ou pessoas que, tudo leva a crer, são 
beneficiários de um nível recompensatório já razoavelmente 
satIsfatório/justo (Kim e Mauborgne, 1997, 1998). 

Segunda: os professores não reagem, apenas, àjustiça que 
sentem caber-lhes. Também são sensíveis à justiça que cabe aos 
outros - como aliás alguns estudos anteriores têm sugerido (v.g., 
Brockner, 1992, 1994; Brockner e outros., 1992, 1994; 
Konovskye Brockner, 1993; Kets de Vries e Balazs 1997· 
Mossholder e outros., 1998; Rego, 2000b, 2001c). O p~esent~ 
artIgo, no entanto, alerta para a necessidade de se ser cauteloso 
na formulação de teses universais que tentam explicar essas 
reacções. Na verdade, alguns dados sugerem que as respostas 
d~s professores aos ambientes de justiça que os rodeiam podem 
nao obedecer ao padrão que vigora para os membros 
organizacionais convencionais. É plausível que tal se deva à 
especificidade da actividade docente (caracterizada por maior 
autonomIa e Illdependência do que a generalidade das 
actIvIdades organizacionais). 

Climas de justiça e comprometimento or'9anizacional 

Terceira: se se presumir que os professores mais compro
metidos afectivamente com as suas instituições podem contri
buir para a melhoria da qualidade no ensino superior, então há 
toda a vantagem em que os governantes/decisores dessas insti
tuições actuem eficazmente sobre as -áreas pertinentes para as 
percepções de justiça dos professores. . 

Como elementos de reflexão final e súmula conclUSIva, 
salientem-se algumas limitações da pesquisa e as oportunidades 
abertas para estudos posteriores, mais propriamente: (a) a ne
cessidade de as investigações futuras colherem as variáveis de
pendentes e independentes em fontes distintas; (b) a pertinência 
de se aumentar a amostra de umdades orgamzaclOnaIs estuda
das; (c) a vantagem de se alargar o leque de variáveis depen
dentes pesquisadas; (d) a necessidade de se realizarem estudos 
transculturais. Em qualquer caso, a actual pesquisa representa 
um contributo importante para que se compreenda que: (a) as 
percepções de justiça explicam o comprometimento 
organizacional; (b) essa explicação pode ser reforçada pela con
sideração conjunta das percepções individuais e das percepções 
agregadas (climas de justiça); (c) as pessoas não são apenas se~
síveis àjustiça dos resultados, mas também à justiça dos procedI
mentos e das interacções com os superiores; (d) as pessoas não 
reagem apenas à justiça que sentem caber-lhes, mas também à 
que se projecta sobre os outros. 

p.27·60 
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Anexo' 

Para uma melhor compreensão do contexto em que se 
insere o trabalho dos docentes no ensino superior português, 
eis uma breve caracterização: 

• 

• 

• 

• 

Embora com algumas nuances, as categorias do ensino universitário são: 
assistente estagiário, assistente, professor auxiliar, professor associado, 
professor catedrático. Por regra, a aquisição da categoria de assistente coo 
quista-se com a obtenção do grau de Mestre, e o acesso à categoria de 
professor auxiliar resulta da obtenção de doutoramento (para informação 
mais detalhada, pode ser consultado: 
http://www.desup.min-edu.ptllegisla/dI44879.htm). 

Também com algumas nuances aqui não explicitadas, as categorias no 
ensino politécnico são: assistente, professor adjunto e professor 
coordenador. O acesso ao patamar de professor adjunto decorre da posse 
do grau de Mestre. O grau de Doutor não é imprescindível para o acesso ao 
topo da carreira (para informação detalhada, pode consultar-se: 
http://www.desup.min-edu.ptllegisla/dI18581.htm). 

Por norma, as universidades estão organizadas em escolas, facultadas ou 

departamentos. As vivências, experiências e prestação de serviço dos 
docentes ocorrem no seio dessas unidades, e não das Universidades ou dos 
Institutos Politécnicos. Por conseguinte, é presumível que essas unidades 
constituam o quadro de referência pelo qual se pautam para cotejar as suas 
percepções de justiça com as de outras pessoas. 

As pesquisas realizadas por Rego (2000d, 2002a, 2002c), nos domínios da 

justiça e do comprometimento afectivo, sugerem o seguinte: 

a) Genericamente, as percepções de justiça dos professores do ensino 
superior são modestas, sendo esta asserção especialmente válida para as 
facetas procedimental, distributiva das recompensas e informacional. 

b) Não é claro se os professores de diferentes categorias denotam percepções 
dejustiça distintas, pois os resultados não são consistentes. Pode, todavia, 
aduzir-se que as diferenças são reduzidas. 

c) Globalmente, não parece haver também diferenças significativas 
consistentes entre os docentes do ensino politécnico e os das universidades, 
exceptuando no que concerne à justiça distributiva das recompensas -
faceta em que os docentes universitários revejam cotação ligeiramente su 
penar. 

d) Os níveis médios de comprometimento afectivo são moderados (infeI-iN a 
5, numa escala de 1 a 7 pontos), embora sejam tendencialmente mais 
elevados entre os docentes de categorias de topo da carreira. 

'" Este anexo foi apeoso por sugestão de um dos consultores anónimos, aquem estamos gratos. 




