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RESUMO

Estudo de caráter exploratório-descritivo para
verificar a existência de fatores de resistência a mudan,as

organizacionais na atividade dos bibliotecários de universidades

e formas de assimila,ão das inova,ões ocorridas em seu ambiente

de trabalho. A biblioteca universitária é caracterizada como uma

organiza,ão social de servi,os que deve acompanhar as altera~ões
e evolu~ões do ambiente no qual se insere. As mudan~as
organizacionais são caracterizadas pelos seus objetivos e tipos,

apresentando os fatores de resistência decorrentes. Suas formas

de manífesta,ão são analisadas, no contexto das bibliotecas
universitárias. Os resultados da pesquisa revelam que o

bibliotecário assimila favoravelmente as mudan,as de seu meio,

embora alguns fatores de resistência sejam encontrados em sua
atividade.



ABSTRACT

A ~escriptive-eKPlorator~ stud~ aiming to identif~ the

eKistence of factors of resistence to organizational changes on
the part of academic librarians and their wa~s of handling

innovations at work. The academic librar~ is featured as a social

organization of services which has to 90 along with the

alterations and evolution of the broader environment it is part

of. Organizational changes are characterized b~ their objectives

and t~pes. presenting derived reasons for resistence. The wa~
these factors make themselves evident are anal~sed in the
environment of academic libraries. Re5ults of the research reveal
that librarians fàvorabl~ accept changes in their work
environment. although some factors of resistence ma~ be detected
in their activit~





A vida é um processo dinâmico, o mundo nunca permaneceu

estático e a mudan,a tornou-se uma característica permanente e
fundamental da humanidade. o desenvolvimento científico,
tecnolôgico e social tem influenclado de maneira bastante intensa

a civiliza,ão moderna, criando constantes neces~idades a serem
atendidas.

A sobrevivência da civiliza,ão dependerá da capacidade

do homem de criar inven,ões sociais capazes de aproveitar suas
vastas energias para o uso construtivo da sociedade. E

necessário aprender como mudar o comportamento das pessoas nas
/"suas rela,ões recíprocas, sem re~rringir-Ihes a liberdade nem

limitar seu potencial de desenvolvimento (BENNIS, 1972).

Ainda no aspecto evolutivo da humanidade, TOFLER (1987)

diz que para sobreviver e evitar o que chama de choque do futuro,

o indivíduo precisa tornar-se infinitamente mais adaptável e
capaz do que nunca. Precisa procurar maneiras inteiramente novas
de se apoiar, pois todas as antigas raízes (a religião, a na,ão,

a comt,iry,i_dade,a. fllmil ia ou a profissão) estão agora tremendo sob

o impacto do furacão representado pelo ímpet~ da acelera,ão. E
cita: "Estamos acelerando o ritmo no qual temos que formar e
esquecer nossas imag~ns da realidade.

pelo qual o futuro invade nossa vida".
A mudan,a é o processo

Na medida em que as mudan,as se tornam um fator

permanente e acelerado, a adaptabilidade a elas assume cada vez



maIs caráter preponderante para a sobrevivência. OPPENHEIMER

,

'apud BENNIS (1972) cita que o mundo se altera enquanto se camInha

nele, de maneira que os anos da vida de um homem não testemunham

mais apenas um pequeno crescimento ou rearranjo do que ele

aprendeu na Infância, mas uma grande revolução.

Assim a permanente evolução da humanidade traz consIgo
implícito o impacto de constantes inovações, as quais podem
acarretar problemas de relacionamento entre as pessoas.
( 1980) c i ta:

MOURA

"temos assist ido, ao longo desses últ imos
séculos, uma grande e notável revolução
material: industrial-científica e
tecnológica, mas nio assistimos a um
progresso paralelo, nem mesmo similar, no que
poderia ser uma revolu~io humana."

A veloCIdade com que as mudanças acontecem gera reações

(~ariadas nos indivíduos, onde a adaptabilidade às Inovações pode

não' acontecer no mesmo ritmo, criando algumas resistências. A
simples . idéia de mudança, para muitos, já é ameat;adora,
"introduzindo visões de um revolucionário, de um idealista
insat isfeito,
1973) .

de um desordeiro, de um'descontente" (CARTWRIGHT,

A preocupação com o futuro sempre envolverá a mudança e
como processá-la, para que não obstaculize sua real
propicie resultados mais favoráveis.

intenção e

Nesse contexto se inserem as organizações que são fatos
centrais da vida moderna. Esses fatos servem de mediadores

decisivos entre o indivíduo e a sociedade toda. "As organizações
estão mergulhadas na tensão entre nossos objetivos como



indivíduos singulares e nossas metas coletivas como membros de

comunidades de seres humanos" (BENNIS, 1972)

As organiza~ões também precisam se adaptar às mudan~a~
que as envolvem. Assim as bibliotecas, como sistemas
organizacionais que são, desempenham duplo papel: o de evoluir e
o de prover a informa~ão em mudan~a Contudo, a estrutura
tradicional piramidal da biblioteca lhe impõe grilhões para
avançar mais rapidamente em seu desenvolvimento. Surge, daí, uma
incongruência: demanda ambiental X modelo organizacional da

biblioteca, que gera conseqüências na sua estrutura e no
indi~íduo que atua nesse sistema.

Este estudo enfoca, então, a pessoa do bibliotecário,

analisando fatores de resistência face a situa~ões de mudan~as.
Foi estruturado em nove capítulos, conforme discrimina~ão a
seguir: INTRODUÇÃO, que apresenta o tema, DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

E OBJETIVO DO ESTUDO, que faz a justificativa; BIBLIOTECAS

UNIVERSITÁRIAS, que aborda aspectos das tendências nessa~

organiza~ões; MUDANÇA E RESIST~NCIA, que discorre sobre os

objet1vos e tipos de mudan~a organizacional. bem como enfoca a

questão da resistência à mudan~a, indicando fatores, formas como

se Apresentam e estratégias minimizadoras. O capítulo MUDANÇA E

RESIST~NCIA EM BIBLIOTECAS apresenta as características

anteriormente discutidas, porém aplicadas a situa~ões específica~

de Biblioteconomia, onde aparece o bibliotecário

estereótipo, fatores de resistência e a organiza~ão,
como um

materiai~
não convencionais X materiais tradicionais. tecnologia como

"indicador de resistência e a infra-estrutura da biblioteca. A



seguir foi delineado o MARCO TEóRICO, pautado nas consideraçõe5

de JUDSON (1967), e enriquecido por outros autores (ZALTMAN,'---
DUNCAN, HOLBEK, 1973). O capítulo METODOLOGIA descreve 05

procedimentos metodológicos adotados e a ANÁLISE DOS DADOS E

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS apresenta os resultados obtidos na

pesquisa através de tratamento estatístico e análise de dados.

Finalmente CONCLUSõES E RECOMENDAÇõES apresenta e discute 05

achados da pesquisa e sugerem outros estudos sobre o tema.



2 DEF:IN:IC2líODO
OB..JET:IVO DO

PROBLEMA
ESTUDO

E



2.1 Oeflniçlo do problema

As mudanças. existem em todos os setores por onde

permeia a atividade humana, já que elas são o cerne da própria
evolução do homem. A resistência a mudanças surge,

I

então, como
reação'õ esse fluxo de novidades. Na medida em que se torna mais•
constante e duradoura, a resistência pode inibir o

desenvolvimento da atividade a que se opõe, tornando-se fator de
entrave.

(IA biblioteca universitária se constitui em uma das
fontes fundamentais e básicas para o ensino e a pesquisa

desenvolvida nas universidades. A biblioteca deve, POiS, prover
a infra-estrutura bibliográfica e o acesso aos documentos

,alcançar seus objetivos. ~

necessárIos, a fim de permitir a comunidade universitária

)0 profissional que atua na biblioteca está sujeito

como

também ~s mudanças implícitas na evoluçãó da ciência, da técnica

e dos princípios filosóficos e artísticos.! Entretanto,

intermediador para o aprimoramento dessas experiências do homem,

o bibliotecário não deve ser também agente inibidor do processo
evolutivo.



8

2.2 Objetivo do estudo

Ident ificar como as mudan~as organizacionais são

assimiladas pelos bibliotecários, bem como verificar se fatore~

de resistência a mudan~as estão presentes na atividade desse
profissional.

Pretende-se, dessa forma, contribuir para a literatura
na .área comportamental

universitárias.
dos recursos hllmanos em bibliotecas



BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS.•.. -. ~.::-.. ..~



i0

o lugar que a universidade ocupa na sociedade é. antes
de tudo, histórico (PALHANO, 1987) Nela estão presentes a
história de um lugar específico e de um povo específico, sendo,

POiS, uma realidade que é influenciada e que influencia. Não e
uma entidade isolada. e sua vida materializa-se no relacionamento

que estabelece no interior da sociedade. A mesma autora sugere,

ainda, que o compromisso da universidade deve ir além da formação

de força de trabalho, imiscuindo-se com a formação de quadros

intelectuais capazes de assumir o saber sobre o homem. a

sociedade e a natureza e, ao mesmo tempo. ser capaz de exercer a

crítica sobre esse saber que nada mais e que a formação de
cidadãos dotados de capacidade de ref1exão científica e crítica
sobre suas relações com o mundo.

do conhecimento científico e técnico, sendo,distribuição
bibliotecas universit~rias são o canal de

/
pois,

instrumento para a pesquisa, que encerra em si mesma todo o

tendênciaao referir-se sobre a(1988),
potencial de desenvolvimento intelectual. cultural, científico e
econômico.!/MIQUEL

estrutural das universidades e de seus órgãos, salienta que a

biblio-teca deveria ser o centro nervoso da universidade e

acompanhá-Ia nas suas modificações, j~ que cada instituição deve
ser única em seus propósitos Dessa forma a biblioteca
universit~ria deve direcionar seus planos de desenvolvimento de
coleções, racionali-zar e orientar sua oferta em função das
opções tomadas por sua universidade.



A fun~ão da universidade é,então, capacitar o indivíduo

para ocupar posi~ões na sociedade com vistas ao desempenho de

uma posi~ão de nível superior, que o possibilite avan~ar o

conhecimento liA biblioteca universit~ria, por sua vez,~tem como

fun~ão prever a infra-estrutura bibliogr~fica, document~rli' fi

lnformacional para apoiar as atividades da unlversldade,
centrando seus objetivos nas necessidades informacionais do

indivíduo, membro da comunidade universit~ria (TARAPANOFF, 1981)/(

A biblioteca universit~ria e, pois, uma organiza~ão
intencionalmente constituída e dependente de uma organiza~ão

malor que a instituiu: a universidade, em fun~ão da qual seu

propósito deve ser estabelecido. Do propósito das organiza~ões
decorrem seus objetivos (MURRAY-LACHAPELLE,1983)

A universidade concentra seus objetivos no processo de
ensino, pesquisa e eKtensão, no que desenvolve seus programas
acadêmicos, cursos, pesquisas e atividades de extensão. J~ a

biblioteca universit~ria tem seus objetivos centrados no processo

de propiciar condi~ões de acesso e. utiliza~ão do mateial
informacional à comunidade universit~ria.
que: ~.

KLAES (1991) mencionêt

A biblioteca univer5itária pode .er
considerada como uma organiza~ão social de
infra-estrutura bibliográfica. document~ria e
infor.acional e. apoio às atividades da
universidade. Para atender às demandas da
comunidade universitária, esta fun~ão deve
estar vinculada aos objetivos de ensino,
pesquisa e extensão de sua institui~ão
mantenedora, podendo ainda ser desdobrada em
fun~ão de notifica~ão, documentária, históri-
ca, instrucional ou educativa, informacional,
cultural, recreat iva e social."



BATTIN (1984) cita

•• "0
.•. l:.:.

que a universidade é uma das
lnstitui,ões mais conservadoras da nossa sociedade e define a
bibl ioteca un iversit ár ia tradicional como local onde os
blbliotecários "marc am passo", não acompanhando o r i t mo

necessário das modifica,ões e, portanto, descumprindo a função de
propiCiar, adequadamente, a comunldade
acadêmica. Acrescentà que a organiza,ão da universidade com suas

unldades autônomas inibiu o reconhecimento de rela,ões essenclais

entre novas tecnologias e fun,ões informacionais da bibliotecrt,

já que a introdução de novas tecnologias na sociedade foi vista
como uma clsão entre as atividades relacionadas com estas

mudan,as surgidas e as fun,ões históricas dos bibliotecários.
E"emp Iifica. servi,os bibliográficos tradicionais refletem as

limita,ões da metodologia tradicional de acesso ao conhecimento".
Conclui que, embora seja verdade que a biblioteca não tem sido

considerada como de importância central para a universldade em

termos de organiza,ão. suas. funções têm sido de centralizar a
pesquisa e atividades instrucionais. Assim o desempenho da
biblioteca universitária está obsoleto. precisando ser revisado

para a sobrevivência da própria universidade. ALBARIC <1989 )
lembra. então. que o compromisso dessa mudan,a recai intensamente

sobre o bibliotecário. o que é corroborado por ABELL (1979) e

BLACK (1981).

REYNOLDS & WHITLATCH (1985) destacam que a biblioteca

tradicional inibe mudan,as e ree"ame de valores e novos servi,os
e que parte de suas fun,ões não está sendo cumprida.
especialmente o que concerne à adaptabilidade de materiais,
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servi~os e conceitos a nova ambiência que surge Como decorrêncid
poderá propiciar lacunas a outras organiza~ões/agências
desempenharem seu papel.

A ênfase na maioria das organiza~ões, inclusive
bibliotecas, é fazer tarefas de rotina, reduzir a incertezd,
aumentar a previsibilidade e centralizar a autoridade Há uma
inevit ável tendência em dire~ão da eficiência interna, que
depende da estabilidade do ambiente. Assim LYNCH (1979) descreve
as bibliotecas, apresentando-as como burocracias, onde o~

elementos burocráticos emergem da tentativa da biblioteca em

assegurar sua eficiência e competência e minimizar o impacto de
influências externas.

Desta forma tem-se delineado um perfil das bibliotecas

universitárias como parte de uma organiza~ão maior, onde aspecto~

tradicionais de funcionamento são predominantes, os quais podem

ser agentes de um conservadorismo nos métodos e procedimento~
organizacionais.

Num estudo sobre estrutura organizacional e inova~ão
realizado em quatro bibliotecas universitárias, HOWARD (1981)
apresenta indicadores que afetam. no desenvolvimento dessas
organiza~ões: complexidade, centraliza~ão, formaliza~ão
estratifica~ão. Afirma que:

a) quanto maior a complexidade, maior a taxa de

na organizac;ão,
..
biblioteca,

conhecimento

. -sendo a complexidade representada pelo nível

e perícia do profissional
de

apresentando, ainda, dois aspectos complementares: número de



ocupa~ões especializadas do bibliotecário e o grau de

profissionalismo de cada uma delas;

b) quanto maior a centralização, menor a taxa de inova~ão, sendo

centralização o grau de participação dos membros do staff na
tomada de decisão;

c) quanto maior a formalização, menor a taxa de inovação, sendo
formaliza~ão o grau de padrões estabelecidos e a quantidade
apresentada de desvios destes padrões;

d) quanto maior a estratificação, menor a taxa de inovação, sendo

estratificação representada pela direção na qual o trabalho é
F

distribuído na organização

Com isso denotam-se fatores na estrutura organizacional de
bibliotecas universitárias capazes de influenciar seu
desenvolvimento e aceita~ão de inovações.

A melhoria das instituições e organizações, afirma DUDH
(1989), é a maior mudança da sociedade contemporânea Assim os
administradores de bibliotecas universitárias têm importante

contribuição a dar na dire~ão desta mudança. já que deles
depende, em grande parte, o rumo de suas organizações.
Complementa SHAUGHNESSY

•
(1978), insistindo na necessidade de

redesenhar as atividades das bibliotecas, já que elas não têm

acompanhado, como outras organiza~ões, o avan~o da tecnologia, a
mudança ambiental, e nem mesmo a mudança nos valores de seu
profissional. o que lhes vem conferindo desprestígio. Propõe,
então, uma análise e redefini~ão do trabalho da biblioteca como

estratégia importante para o efetivo crescimento organizacional,
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bem como para melhorar a qualidade de vIda nas bibliotecas,

Em entrevistas realIzadas com bibliotecârios
administradores de bibliotecas unIversitárias, HAVENS (1984)

enfatiza a necessidade dessas bibliotecas salrem da condi,ão

ortodoxa, usual e passiva de detentoras da custódia da informa,ão

pura e simples, para uma atitude mais pró-ativa e criativa, de
fomento de idéias, estendendo o pensamento crítico através de

seus próprios servi,os. DenomIna esse novo paradigma de "mudan,a
rad'fcal", a partir de uma estreita identifica,ão da bibliotecd

com a institui,ão, para uma identifica,ão com seu usuário. Sugere

que o bibliotecário deve ser subversivo no sentido crIativo, ser
màis político, ser mais "advogado da informa,ão" e exercer a
autoridade em sua perícia técnica e não na sua posi,ão, o que é
também discutIdo por DeWEESE (1972).

o fato da biblioteca ocupar unlCO

unIversidade lhe traz o impacto de várias for,as internas, afirma
HOLLEY (1988). Muitas vezes e com intensidades variadas, os
bibliotecários podem se ver engajados no ensino e na pesqUIsa

como auxiliares dos profissionais/clientes a atender ou como

administradores de uma empresa a se desenvolver, e 1SS0, por
vezes, os confunde na busca da própria identidade. A bibliotecd,
tradicionalmente, dá muita ênfase à performance nos padrões do
trabalho, o que torna seus profissionais mais dependentes e com
responsabilidades mais variadas, desempenhando seus serVl'OS
conforme a necessidade do patrão. Já os professores, por exemplo,
têm ampla liberdade para ministrar seus cursos e não estão
obrigatoriamente afetos a padrões e procedimentos estabelecIdos e



desejados.

A ambiência das bibliotecas pode, então, afetar também
seu profissional.
r

VEANER (1985) consldera que as bibllotecas,
mesmo condicionadas por várlos fatores de sua estrutura
organizacional, porque se dedlcam ao servi~o para o públlCO.
deveriam analisar em suas atividades aspectos referentes aos
usuários, algo que lhes viesse facilitar e auxiliar a despender
menos tempo e energia nas suas buscas informacionais, tais como;

a) deslocamento até a biblioteca, já que a informa~ão só é

acessível mediante a'presen~a física do usuário;

b) busca manual nos catálogos, índices e outros instrumentos de
acesso;

c) preencher formulários à mão;

d) ler, selecionar, resumir, listar, copiar seus documentos;

e) negociar tempo de empréstimo de material não disponível na
prateleira;

f) esperar muito tempo para obter empréstimo de material entre
bibliotecas.

Destaca, então, a importância de um efetivo desempenho das
bibliotecas na ado~ão de processos dinâmlcos. a partir de novas
tecnologias. DEQUIN (1988) e CARGIll (1989) refor~am a idéia de

tornar mais agelS e menos obstaculizados os servi~os oferecldos

ao público. Já BROERING (1989) ratifica o aspecto da tecnologla

como fator facilitador dessa necessidade de mudan~a.



GAPEN (1984), contudo, declara que há

. "
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pouco
reconhecimento da importância das bibliotecas universitárlas, e o

que tem ocorrido é que há cada vez menos pessoas com mais

responsabilidades. Lembra que a natureza do trabalho desejado do
bibliotecário tem mudado na direção da administração,
planejamento e tarefas de catalogação e referêncla mais
complexas; também que alguns modelos organiZaClonais estão
mudando, onde o desenvolvimento de redes de cooperação aparece

com perspect ivas de crescimento econômico; lembra, ainda, que há
novas tecnologias, porém aplicadas a antigas tarefas
bibliográficas, o que demonstra que a tecnologia da informação
não é absoluta. Conclui, então, que ~ preciso balancear o
"maravilhoso material tecnolÓglcO com as demandas espirituais da

natureza humana", Já que há um movimento do obsoleto especialista
para o generalista que se pode adaptar, e também movimento do
princíPio da "high tech" para o da "high touch", que se refere ao

fato de que gostaríamos de estar com outras pessoas e não apenas
com máquinas. STAHPER (1988) também sugere essa tendêncla ao
relatar o impacto cultural da tecnologia.

Sobre o futuro das bibliotecas, CLAVEL <1989 ) aponta
três parâmetros evolutivos essenciais: ambiente, formação
profissional e novas tecnologias. o ambiente é o primelro
elemento determinante do ~uturo das bibliotecas, sobretudo sob
seus aspectos econômico e político, A formação profissional
desempenha importante papel no impulso das bibllotecas,
notadamente na capacidade de adaptação às condições do ambiente
em mudança. Reduzindo a uma formação pautada na profissão do
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bibliotecárlo tradicional, com muita profundidade mas com curto

horizonte", esta .formação leva, mUltas vezes, o bibliotecário a

se opor à evolução. Este aspecto é referendado também por BATTIN

(1984), DWYER (1988), HILL (1988) e GAMBLE (1989) Finalmente,

ainda segundo CLAVEL (1989), o terceiro parâmetro essenclal é 4

aplicação de novas tecnologias: telecápia, informações digitais,
~ldeotapes, hologramas e outros, que devem representar uma

transformação imprevisível por essência. A informática tem uma

ação tão profunda, porque ela muda não somente o serviço para os
usuáriosJ mas também a maneira de trabalhar do bibliotecário. o
aspecto da tecnologia é bastante enfocado pela literatura:

SHAUGHNESSY (1978), BATTIN (1984), GAPEN (1984), REYNOLDS &
WHITLATCH (1985), VEANER (1985), MIQUEL (1988), JONES (1989),

KLERCK & EUSTER (1989), MARCHANT & ENGLAND (1989), MARTIN (1989)
e WEBB & JENSEN (1989).

Nenhum professor, pesquisador, estudante ou

bibliotecário pode ter sobre si o comando do universo dos
reglstros de conhecimento, o acesso llimitado não pode ser
fornecido com métodos e materiais convenclonais. Asslm a

tecnologia deve ser capaz de propiciar cada vez malS condições e

instrumentos de acesso à informação. mas pesquisas não podem ser

feitas por quem não conhece a biblioteca universitária. Não há
proveito da tecnologia se não puder contar com o suporte
organizado dos materiais essenciais para a instituição e

pesquisa. Essas afirmações são de VEANER (1985), que acrescent4

que por milênios a biblioteca tem experimentado "gerações de

mudanças" em seu ambiente e tem sobrevivido como uma instituição
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social essencial. Não importa sua designação ou

~.?

infra-estrutura,
sempre será uma biblioteca. E esta infra-estrutura sempre
necessitará do bibliotecário como lntermedlário,
consultor ou intérprete Cita o autor:

lnst rutor,

"O d.senvolvimento da tão propalada
biblioteca eletrônica no ensino superior
imporá sempre grandes demandas do
bibliotecário d. universidades; quanto
menos visível o suporte, maior a necessidade
do interm.diário."

A biblioteca úniversltária do futuro, diz HIQUEL
(1988). estará por tudo e em lugar nenhum: a biblioteca material,

esta coleção organizada de documentos que hoje conhecemos, não

existirá mais só. sendo substituída por uma biblioteca virtual,

um sistema de comunicação à distância. Com isso o autor pretende

reforçar o papel da biblioteca como organização, bem como Sua
importância capital para a universidade.

Ainda referindo-se à importância da biblioteca
universitária, GAHBLE (1989) reforça que os bibliotecários devem
trabalhar no sentido de ganhar maior flexibilidade no seu
trabalho de forma a permiti-los se envolver na particiPação dos
serviços da universidade. Afirma, ainda. que a importânCia da
biblioteca para o ensino e a pesquisa deve ser melhor demonstrada

aos administradores, a fim de que possa difundir melhor seu apOlO
para o resto da universidade. HUSHANN (1982), lAROSE (1987) e
RIGGS (1989) enfatizam a necessidade de mudar posições e papéis

até então representados, para alcançar desempenho mais efetivo
das bibliotecas universitárias.

ConclUi-se, então. que as bibliotecas universitárias



devem ser organizações flexíveis, cientificamente
instrumentalizadas, pré-ativas, ter pessoas bem orientadas e

preparadas, e que é necessário remodelar procedimentos para.
maXlmizar a utilização da tecnologia. Esses aspectos caracterizam

o critério evolutivo e de adaptação às mudanças que é salutar as
organizações. Considerando, pois, uma evolução natural na

sociedade e nas organiza,õesl as b,bl iotecas universitárias
também deveriam acompanhar esse ritmo de forma acelerada e

integrada à universidade a qual se vinculam.
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4.1 Hudan~a organizacional

impacto em todas as facetas
sociedade, criando novas dimensões e muita incerteza.

da

~

eVidenciada pela transformação de características de um estado,

que apresentam dimensões ou aspectos
significativos. Em outras palavras, a mudança é a altera~ão ou

inova~ão de algo ou idéia já aceita e praticada pela sociedade.

Segundo KATZ & KAHN (1974), as mudanças podem ser

atribuídas a duas fontes: a) eKternas, que são modificações dos
insumos do ambiente,

qualidade de materiais
através de alterações

ou mensagens; b)
de quantidade

tensão interna
ou

desequilíbrio. As mudanças mais drásticas ou revolucionárias são

iniciadas ou possibilitadas pelas forças eKternas. BASIL & COOK

(1974), entretanto, identificam três fontes básicas que a

originam: institucional-estrutural, tecnológica e comportamento

social, sendo que cada uma influencia a outra, causando impacto
no indivíduo, nas organizações e na geopolítica

nacionais e internacionais). A administração da mudança é, P01S,

fundamental e crítica para a saúde e sobrevivência de pessoas e

instituições nas próKimas décadas: o indivíduo deve investir em

sua educa~ão e forma~ão, as organiza~ões devem buscar estratégias

os governos,apropriadas para se tornarem fleKíveis e

institui~ões e coordena~ões internacionais

condi~ões adequadas que permitam aos indivíduos
precisam criar



prosperarem e criarem os frutos da civilização.

Para BENNIS (1972), o grande desafio das organizações

é o de atender às condições de mudança e de adaptar-se à tensão

externa. As organiZações têm de ser encaradas como sistemas
flexíveis, solucionadores de problemas, que operam em ambientes
complicados e repentinamente mutáveis.

o homem não se adapta facilmente as mudançils

comportamentais e sociais. Sua herança cultural, sua educação,

sua criação familiar têm-no ensinado a conViver com um conJunto
de normas e papéis desejados No entanto, como afirma HOURA
(1978), "a mudança é o preço da sobrevivência".

Neste sentido alguns administradores mudam só por
mudar: como é importante demonstrar evolução no trabalho, julgam
que qualquer mudança realizada pode ser adequada. ROEBBER (1973)

enfatiza que se a mudança não for para melhorar as operações,
para ajudar a conseguir um crescimento equilibrado, prevenlr o
obsoletismo ou aumentar a flexibilidade, não há razão válida parú
ela. A maior probabilidade e que essa mudança cause maiS

prejuízos do que lucros. Assim, quando se fala positivamente

sobre mudan~as e a necessidade de implementá-Ias, sem dúvida, o

que se pretende é aquele tipo de mudança que leva a uma melhor

adaptação, a uma melhor e mais adequada maneira de fazer as

o que requer planejamento após o reconhecimento de sua
inevitabilidade ou desejabilidade.

Para que o processo de mudança organizacional seja mais

eficiente é necessário um diagnóstico sistemático na abordagem de



problemas de desenvolvimento das organiza~ões. ASSim, segundo
(1984),DUNHAM

"sintomas" , a

é necessária uma análise para compreender os

fim de se tra~ar uma a~ão planeJada visando
mudan~as que atendam a dois enfoques dire~ão desejada e

variáveis que devem ser modificadas para alcan~ar a dire~ão
desejada.

MORGAN (1976) cita quatro razões como responsáveis
pelas mudan~as nas organiza~ões: operar com mais eficiência,

conseguir um crescimento equilibrado; mantê-Ia atualizada; e ser
mais fleKível. Acrescenta, ainda, que uma boa organiza~ão deve

ter uma estrutura lógica, inteligível, explícita e com princípios
seguros e comprovados, de tal forma que essa estrutura fa~a
sentido e seja compreendida por quem trabalha nela, e onde seJam

evitadas ambigüidades em terminologias, distribui~ão de tarefas e
rela~ões de trabalho.

Um grande desafio à adminlstra~ão, atualmente, e

reconhecer e reagir eficazmente ao ritmo cada vez mais rápido da

mudan~a que caracteriza nossa sociedade e nossa economia. Se uma

organiza~ão vem tendo sucesso é importante também considerar essa
tendência, a fim de eVitar a possibilidade de se tornar
prisioneira de seu próprio êxito passado. Mu~tos membros da

organiza~ão bem sucedida vêem a amea~a de mudá-Ia como um ataque

ou até mesmo como uma trai~ão aos padrões estabelecidos. As

culturas nacionais, as personalidades individuais e as culturas

organizacionais não se modificam prontamente (MORGAN, 1976)

FOGUEL & SOUZA (1988) manifestam-se a esse respeito



dlzendo que é verdade que algumas organiza~ões têm evoluído e
melhorado o seu nível de eflcácia, como conseqüência de um
consciente programa de interven,ão, às vezes com auxílio de
consultorla externa, ou mesmo como produto da suost itulcão de

seus líderes. Contudo, poucas são aquelas que estão funcionando
eflcazmente. Na sua maioria caracterizam-se pela lncapacidade de

.1 i d a r adequadamente com o crescente grau de complexidade dos
problemas e oportunidades com que se defrontam. Em conseqüêncIa,
acumulam-se disfun~ões patol6gicas, sob a forma de mitos, ritualS

. + ..• '

processualísticos e burocratizantes, alienacão e efeitos
desestruturantes sobre os seus membros, instalando-se assim o
processo de deteriora~ão, que põe em r isca a pr6pria
sobrevivência de algumas delas.

Verifica-se, através da opinlão de vários autores, .que

o fenômeno "mudan~a" é decorrência da pr6pria atividade do homem,
e, nos dias atuais, inseparável das organizacões. É oportuno,
então, considerar a segUlr alguns de seus objetivos, bem como os
tipos de mudancas que ocorrem.

4.1.1 Objetivos

Ao considerar o grau de mudanca de comportamento,
LAWRENCE & LORSCH (19721 apontam objetivos de mudan~a como: novos
padrões de interacão, expectativas de funcões diferentes, novas
orientacões e valores, e motivos básicos diferentes de poder,
afi Iia(;ão, realiza(;ão, etc. Os primeiros objetivos apresentam
mudanca modesta, enquanto os últimos até uma mudan(;a fundamental
de comportamento. Numa escala de maior para menor, os primeiros



isso os autores pretendem

objetivos apresentam aspectos

últimos são mais emocionais.

mais

Com
cognitivos. enquanto os

demonstrar a complexidade e dificuldade crescentes de se efetuar

mud~nças de comportamento. à medida que se passa de um deseJo de

alterar padrões costumeiros de interação numa organização para a

mudança de expectativas. de funções. de valores e de orientação

mutáveis. para a mudança dos motivos básicos.

GLEN (1976) afirma que quando introduzida uma mudança.

o que se procura é a modificação de atitudes individuais em seus

componentes cognitivos e afetivos e uma mudança real de

comportamento. Assim grandes mudanças organizacionais podem levar

a uma atitude de cautela e conservadorismo, a qual também pode

Segundo MOURA

ser observada

estabilizados

por

pela

padrões

repetição

de

ou

comportamento

pelo hábito.

fixados e

(1978). isso ocorre através de condições orgânicas e de

personalidade. principalmente ao nível do ego e do superego. que

se estabilizaram

organiZações são
em nOSsa forma usual de proceder

condições relativas à estrutura formal e

Nas

aos

sistemas de trabalho. cristalizados em certos valores e padrões

com os quais a própria organização se identifica ou deles

depende.

Para ROKEACH (1981) mudança de atitude é uma mudança na

predisposição, refletindo. então, ou uma mudança na organização.

ou na estrutura das crenças. ou no conteúdo de uma ou maiS

crenças que entram na organização da atitude.

Para melhor compreender os objetivos da mudança. SILVA
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NETO (1983) e><plica que "as mudancas visam tornar as organlZacões
mais maleáveis, mais ágeis, mais eficazes e dotadas de malor
consistência".o A maleabi Ildade é descrita como a capacidade d"

organizacão em ter uma acão Posltlva frente ao amblente, devendo,
para isto, ser dotada de uma estrutura que não seja rígida, a

agilidade refere-se a rapidez de respostas ao amblente, a

eflcácia significa alcancar os objetivos de maneira eficiente,

dentro dos reqUlsitos mínimos de raclonalidade e rentabilidade no

uso dos meios, e a consistência relaciona-se a observância das
premissas básicas do enfoque sistêmicoo

As mudancas organizacionais, de acordo com GREINER
(1973), são frequentemente direcionadas para um ou mais dos
seguintes objetivos: alta performance, aceitacão de novas

tecnologias, elevada motivacão, aumento da cooperacão, reducão do

turnover As organizacões estão, permanentemente, buscando melhor

adaptacão ao ambiente externo. Como não é possível controlar
completamente o ambiente da organi~acão. o administrador introduz

mudancas organizacionais que o permitam enfrentar novos desafios,
como o aumento da competicão, avanco da tecnologia, nova
legislacão governamental e pressão da demanda social.

Os objetivos da mudanca aparecem, então, tanto na
perspectiva do indivíduo, influenciando em seu comportamento e
atitude, como no desempenho das organizacões, já que são
constituídas por indivíduos. Quanto aos objetivos da mudanca,
aparecem, então, três elementos básicos do comportamento
organizacional:

interrelacionam.
individuos, grupos e tarefas, que se
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4.1.2 Tipos

Há formas varladas de ocorrência das mudanças JUDSON
(1967), referindo-se às organizações, classifica mudanças em
quatro categorias:

a) nos'métodos de operações:

- manelra como o trabalho é realizado
- localização do trabalho

- disposição das áreas de trabalho

- natureza dos materiais e das instalações

- maquinaria, ferramentas e equipamentos

- práticas de segurança e de manutenção
- normas operacionals

b) nos produtos:

- especificação dos produtos

- e~pecificação do processo de ~ariufatura
materiais componentes

- padrões de qualidade

c) na organização:

- estrutura da organização e atribuição de responsabilidades
- nível de supervisão

- e~tensão de delegação de padrões

- tamanho e natureza dos grupos de trabalho

- colocação de indivíduos em tarefas específicas

d) no ambiente de trabalho:

- - condições de trabalho



- sistemas de recompensa e puni~ão

- padrãode'desempenho

- diretrizes e métodos de a~ão.

Ao identificar uma tipologia para as mudan~as HORGAN
(1976) também cita quatro categorias.

a) na tecnologia: introdu~ão de novos equipamentos e ferramentas;

b) nos ,métodos: maneira de se fazer as coisas. Pode ser

.- influenciada pela tecnologia,
, .

atual iza~ãoi
busca de maior eficiência, flexibilidade e

d) nas pessoas: torná-Ias mais adaptáveis às inova~ões em seu
ambiente de trabalho. procurando maneiras novas de se apoiar

Dessa forma tem-se, em JUDSON <1967> , um enfoque
bastante centrado nas atividades desenvolvidas e contingências da

situa~ão, enquanto HORGAN (1976) sugere, além desses aspectos, o

indivíduo, como fator igualmente determinante no tipo de mudan~a.,,

procedimentos,

De maneira quase análoga a este último, LEAVITT
três abordagens:

a) na estrutura: através de novos gUlaS formais e
"'~

( novo organograma organizacional, bem como

or~amentários, regras e regulamentos,

(1970)

novos

sugere

métodos

b) na tecnologia: redisposi~ão no fluxo de trabalho, novo leiaute
físico,

trabalho,
método de trabalho, descri~ão de cargo e normas de



c) nas pessoas: alterações em atitudes~ motlvação e habilidades
comportamentals, através de técnlcas de aperfeiçoamento como
novos programas de treinamentos, procedimentos de seleção e
esquemas de avaliação e performance

Os tlPOS de mudanças organiZaClonals descritos são
analisados de acordo com sua causa ou origem, ou mesmo nos
resultados obtidos. De qualquer maneira o processo sempre supõe
tarefas, indivíduos 'e grupos. Pode-se, portanto, delinear um
quadro geral de referência pa~a .entender o comportamento
organlzacional (FIGURA 1

FIGURA 1 - Referência do comportaMento organi2acional
, .
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As mudanças, no processo organizacional, de acordo com
MELLO (1978), acontecem numa seqüência de modificações
suceSSlvas, em cadeia; e que podem ocorrer também em sentido
lnver-so, numa parte do ciclo} criando uma reslstência à rnedan,a

"

pelo efeito de modificaçio das at'ividades. Afirma, ainda. que

• irreal pretender que modifíca~õe. no
grande subsistema técnico (objetivos, metas,
tecnologia, estrutura, organização,
planejamento, tarefas, recursos, atribui~ões,
controles, etc.) não afetem o grande
subsistema sócio ou comportamental (valores,
atitudes, expectativas, necessidades,
est ímulos, percep~ões, interac;:ões,
relacionamentos, motiva~ão, rea~ões
emocionais, comportamentos, etc.), ~
mecanicamente utópico, por isto, pretender
qUe modificac;:õestécnicas assegurem de modo
direto, lógico e racional, um aumento de
produtividade, eficiência e/ou saúde na
organizac;:ão, Igualmente seria ingênuo supor
que modifica~ões no grande subsistema sócio
ou comportamental não refluíssem sobre
o sistema técnico e não afetassem
desempenhos. produ~ão, produtividade,
eficácia; e que até não criassem uma
organiza~ão informal, na medida em que a
organização formal deixasse de perceber e
assimilar aquelas modificac;:ões sócio-
comportamentais,"

Também considerando os efeitos da mudança na

organização, WERTHER Jr. & DAVIS (1983) e FOGUEL & SOUZA (1988)
enfatizam que qualquer mudanc;:aocorrida no sistema influencia nas
partes que se interrelacionam,

Portanto as mudanças poderio se manifestar segundo
classificações diferentes, contendo, entretanto, conteúdos
básicos comuns e envolvendo sempre as pessoas como SUJeitos

ativos e passivos no processo. Como as pessoas se encontram no

processo. suas rea,ões favoráveis ou desfavoráveis aparecem como



-:.".'

fator determinante do sucesso/insucesso da mudança. O fenômeno dá

resistência à mudança representa, assim, uma amea~a para ã

organlzação e preclsa ser analisado com atenção

4.2 Resistência à mudan~a

Resistência e o comportamento que pretende proteger o

lndivíduo dos efeitos de uma real ou lmaginária modlflcação,
define MERRIHUE (1973). Dessa forma, o comportamento que se opõe

às modlficações só será de resistêncla se estlver tentando

proteger a pessoa das conseqUências da modificação. SAYLES &
STRAUSS (1975) afirmam que as pessoas raramente reslstem a
mudanças apenas por teimosia, resistem porque estão sendo
prejudicadas econômlca, psicológica ou soclalmente

,As pessoas resistem às mudanças porque estas .abalam

aqullo que já está estruturado e que já foi adaptado a seus

lnteresses e necessidades: Portanto mudar signlflca romper esta

adaptação e partlr para um estado novo, desconhecido e para o
qual alnda não se está preparado. Isso corresponde a uma ameaça

contra a qual consclente ou inconscientemente existe uma reação.

Os grupos e as OrganlZações resistem às mudanças pelos mesmos
motivos (HARMAN, 1972).

PesqU1SaS na área da clência PSiCo-soclal ou
compor~amental demonstram, entre outros itens, que a maioria dos

lndivíduos tende a resistir às mudanças devido à lnércla e a

necessidade de equilíbrio homeostático de seu organismo (JOHNS,

1973,' ZALTMAN, DUNCAN & HOLBEK, 1973, KATZ & KAHN, 1974, MELLO,



1978; MOURA. 1978). Tamb~m relatam que a resistincia a mudan,.

tende a dlminulr, aumentando o grau de acelta,ão, na medida em
que os que serão afetados pela mudança partlclParem do

diagnóstico. e/ou do processo declsório, e/ou do planejamento das

ações decorrentes da decisão tomada (LAWRENCE. 1970; JOHNS, 1973.

GARDNER. 1974, GLEN. 1976; MORGAN, 1976, MELLO. 1978, CARAVANTES,
1982, WHITE & BEDNAR. 1986). MELLO (1978) acrescenta que o
lndivíduo aprende o que tem slgnificação pessoal para ele
(motivação) e o que lhe é relevante (Possibilidade de satisfação

de suas necessidades) Aprender e mudar é um processo não apenas
raclonal

emocional
nem predominantemente lógico, mas que é aClma de tudo

e volitivo. Afirma, ainda, que a mudança 50 começa
quando há pelo menos um mínimo de insatisfação. desconforto.
tensão. dor, inadequação, conflito ou dissonância. O que lmpele o

indivíduo a ação são esses sentimentos, sensa~ões fislcas ou
emoções e não a lógica de uma idéia ou a inteliginCla de um

raclocínlo. Também MOURA (1978) reforça essa assertiva quando diz

que para que ocorra alguma mudança é preciso. antes de tudo.
sentir-se a necessidade de mudar. Já WERTHER Jr. & DAVIS (1983)
denomlnam barreiras a mudança aos fatores amblentals que
interferem na aceitação e implantação da mudança. sendo que •
mals difícil

resistência.
e a oposição a mudança. ao que definem por

Verifica-se, através da literatura, a tendência dos

indivíduos, grUpos, organizações e sociedades tanto de aceitarem.

como .de rejeitarem a mudança. Entretanto a ênfase maior tem
recaído no últlmo aspecto.



4.2.1 Fatores

Para caracterIzar as fontes de resIstência a mudanl;asJ

manifestando-se

A

trêsde

socIológIca.epSIcológica

podem ser arrolados,

diferentes:

fatoresvários
formas

resistência lógica tem base no raclocínlO, compreendendo o tempo
e o esfor~o necessários para o ajustamento à mudan~a, Incluindo

psicológica se

novas obrigações do cargo gue precisam ser

refere às emo~ões, sentimentos
aprendidas.

e atitudes dos

grUpals.valores
sociológica

pSlcoló9lCOS das

respeitodiz

aspectosOs
afinalmente,e,

e

Indivíduos,

Interesses

condi~ões gue conduzem à reslstência são, geralmente, os

focalIzados nos estudos analisados.

podem ser citados.
Entre os fatores deste grupo

a) necessidade de estabIlidade ou baixa tendência a mudan~a.
necessidade de manter o gue é familIar e de não aceItar o gue
Incomoda. A reSIstência à mudança é caracterIzada como um
fenômeno natural, por tratar-se de uma reação normal do

organISmO humano, que busca economizar energIa, eV1tar tensões
desnecessárIas, mantendo um nível confortável de estImulação
sensorial, emoc lona I ou Psíquica, a fIm de assegurar ou

em primeiro plano e discutida por todos os autores

restabelecer

surge
um equilíbrio homeostático. Esta é a fonte gue

gue
cItam 'ontes de resistência (JUDSON, 1967, JOHNS, 1973,

ZALTHAN et ai 1973, ZANDER,1973, SAYLES & STRAUSS, 1975,

GLEN, 1976, HORGAN, 1976, HELLO, 1978, WERTHER JR. & DAVIS,

1983, DUNHAH, 1984, WHITE & BEDNAR, 1986);

b) Incerteza. medo do risco e do desconhecido. Evitar ansied~ .•.des



assume um
1967, JOHNS,

1976, MELLO,
1986),

",;""

caráter slgnlficativo para o ,nd,víduo (JUDSON,

1973, SAYLES & STRAUSS, 1975, GLEN, 1976, MORGAN,

1978; WERTHER JR. & DAVIS, 1983; WHITE & 8EDNAR,

desconflança e condenação descrença na llderança que pode
conduZlr a uma sabotagem aniquilação e esvaziamp.nto da
lnovação, o que conduz ao fracasso do pessoal (que lntrodUZlu
a mudança) para a corporação (JUDSON, 1967; JOHNS,

ZALTMAN et aI., 1973, MELLO, 1978; WERTHER JR. & DAVIS,
DUNHAM, 1984),

1973 ;

1983,

d) sentimentos predispostos. dependêncla, esperar que o outro aja
prImeIro; e contradependência, necessidade de agir contra a

ação de alguém (JUDSON, 1967; MELLO, 1978);

e) ansiedade neurótlca conseqüência do mec~nismo de fugir a

escolha e ao risco (JOHNS, 1973, MELLO,1978);

f) conservadorismo: prlncipalmente lndivíduos em ldade ma.IS

também relaclonado com a antigüidade na -ativldade,

atingindo também indlvíduos mais lntellgentes, ~lém do que,
muitas vezes, a recompensa e dada ao comportamento
"confiável "-estável, o que tende a at itudes mais conservadoras

(JOHNS, 1973; GLEN, 1976);

g) compulsão do conformismo: existem três tipos: conformlsta pelo

consens~, o que aceita a opinião do grupo como resposta malS

provável, numa atltude democrát,ca; conformista prátlco, acha

que tem a resposta correta, mas acompanha o grupo naqUilo que
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julga ser a orientação errada porque "não quer Vlrar o barco";
~ conformista paSSIVO, não tem autoconfiança e acelta a
oPlnião do grupo (MORGAN, 1976),

h) desgosto em relação à gerênCla ou outro lnlclador da mudança
(WERTHER JR."& DAVIS, 1983).

Com características soclológicas, podem ser cltados
outros fatores de resistêncla à mudança

a) impacto nas relações sociais existentes: ameaça as relações

interpessoalS; insegurança pessoal e desejo de reter amizades
existentes (JOHNS,1973; ZALTMAN et aI., 1973; SAYLES &

STRAUSS, 1975; MELLO, 1978; WERTHER JR & DAVIS, 1983; WHITE &

BEDNAR, 1986);

b) orgulho local e símbolos: inst itulções grUpals J"

estabelecidas e aceitas, crenças culturais e normas de conduta
(JUDSON, -.

1967; ZAL TMAN et aI., 1973; ZANDER, 1973; SAYLES &

STRAUSS, 1975; GLEN, 1976; WERTHER JR. & DAVIS, 1983);

c) desequilíbrio e conflltO: pressões de forças contradltórlas

<..JDHNS, 1973; ZAL TMAN et a I ., 1973; ZANDER, 1973; MELLO,

DUNHAM, 1984);
1978;

d) estratificação: divisão do trabalho, funções; competição entre

os grupos; ressentimentos para com ordens novas e aumento de

controle; hierarquia é status diferenciados

ZAL TMAN et a I ., 1973; SAYLES & STRAUSS, 1975);

(JOHNS.1973;

,
. '-'.-,,;;"-:~

e) ~titu~es do sindicato: coalizões políticas, valores opostos



dos sindicatos trabalhistas e até valores

::;,.

comunitários
dIferentes
1983) ,

(SAYLES & STRAUSS, 1975, WERTHER JR. & DAVIS,

f) perspectiva estreita: mentalidade provinciana e aversão para

reaprender (JOHNS, 1973, WERTHER JR & DAVIS, 1983).

E, finalmente, como aspectos logicos e racionalS são
Indlcados os seguintes fatores:

a) percepções d~ferentes e seletivas cada indivíduo aprende de

forma part,cular um mesmo fen6meno, e dele retém o que lhe
Interessa ou ImpressIona (JOHNS, 1973, ZANDER, 1973, GLEN,

1976, HELLO,1978, WERTHER JR & DAVIS, 1983),

b) desconhecimento
"

do obJetlvo da mudança: a natureza da

modificação não e clara para as pessoas que serão afetadas por

ela (JOHNS, 1973, ZANDER, 1973; GLEN, 1976; WHITE & BEDNAR,

1986) ,..
fraqueza
, ". . .~:

nos canalS de comunica,ão: pouca ênfase nos

procedimentos de disseminação das novas,
HERRIHUE, 1973),

.•.\ Qf'". '; l

idéias (JOHNS,1973,

d) ~atores econ8micos. os trabalhadores resistem à' automação
quando receiam perder os empregos O que malS lhes interes~a e
o bem-estar deles e de suas famílias. Os proprios
adminlstradores se opõem a mudanças que ajudem á empresa como

um todo, mas cortem suas OPortunidades de promoção (SAYLES &
STRAUSS, 1975, WERTHER JR & DAVIS, 1983),'



e) tempo necessar10 para ajustamento: esforço necessár10 parit

ráp1da adaptação às alterações, 1nclu1ndo novas obr1gaçÕeS do
cargo que preC1sam ser aprendidas. Mesmo que a mudança
favorável para os empregados a lo~go prazo, curto prazo
esses custos de ajustamento têm de ser pagos
(WERTHWER JR. & DAVIS, 1983)

A res1stência à mudança, segundo ZANDER (1973), ocorre
mais com bases pessoais do que por sanç:ões impessoais. JOHNS
(1973) afirma que o comportamento resistente ~ mais emoc1onal do
que rac1onal, e MELLO (1978) conclu1 que, nas organizações, as
resistênc1as à mudança são um fenômeno social que tem por base o

fenômeno psicoló91CO das res1stências dos indivíduos.

No estudo da literatura sobre mudança, a grande ma1or1a
dos autores menC10na a tendência dos 1ndivíduos, grupos,
organizações e soc1edades, tanto de ace1tarem, como de reje1tarem
a mudança. Entretanto a ênfase ma10r tem recaído no últ1mo
aspecto. No que se refere, então, a resistênc1a a

muitos fatores aparecem citados vár1as vezes, conforme o que f01
exposto anteriormente. GLEN <1976) afirma que as mudanças
ocorridas dentro do contexto organizacional são apoiadas apenCiS
por uma minoria, porque quase sempre elas criam 1nsegUrança nos

1ndivíduos e por 1SSO tendem a resistir às suas realizações.

4.2.2 Formas

Em reI ação ao comportamento, REICH & ADCOCK (1976)
af1rmam que se um 1ndivíduo se empenha numa decisão ou atitude,



reslstirá em mudá-Ia, especlalmente se fOl "VlStO" quando assumi"
t a I compromisso. Assiml embora uma decis~o meramente prlvada
possa induzl r alguma reslstêncla, o anúncio públlco de nossas
próprIas convic,ões acarreta maIS resistência.

Tomar decisões orgànlZaclonalSJ no~malmenteJ e função
por ISSO é necessárIolndivíduo,de um

indlvidual da tomada de decisão sob

analisar

condições de

o processo
inovação.

Surgem, então, as forças de reslstência que, segundo ZALTMAN;
OUNCAN & HOLBEK (1973), aparecem em estágios que se lnteragem.
Seu modelo de adoção de reslstência soc ia I é formado pela
influêncla que o sistema de resistêncla social e

contextual dos fatores de comunicação exercem sobre o processo de

auto-tensionantes de:

resistência individual Esse processo é composto por estáglos

per~epção (processo seletivo), motlvação
atitude

(auto-desconfiança),

(hábito),

(dependência),
(ilusão

experiêncIa
de lmpotência) , legit imação

avallação
e ansiedade), adoção ou rejeição

(homeost ase) .

(insegurança

reso Iu'ção Assim, nesse modelo

(compromlsso) e

de reslstêncla
individual, o processo interno inlcla com a percepção. Tanto
Inovação quanto a necessidade de mudar podem ser percebldas pelo
lndlvíduo como uma possibilidade eventual. Pode ocorrer também
que haja uma precipitação do lndivíduo em se antecIPar na adoção

novos padrões

tornaria seu comportamento precoce

de

concluídos, o que

e/ou medidas, sem que tenham ainda

e

sido

não

inovador, resultando em um impacto Importante, porém lnoport'lno
Os processos seletivos de percepção e retenção ou memórIa são os

fatores que mais afetam o indivíduo neste estágiO.



A seqüência natural e a motivação, onde o comportamento

contém componentes básIcos sugeridos

mais
então,

confortável é manter o que Ja e conhecido.

por

Sua

três

atltude,

fontes.

baseadas em Informações, em suas Interações SOCIaIS, em

e do próprio comportamento primeira, ocognitlva,
indivíduo

afetiva

desenvolve crenças elou opiniões

Na

sobre a inovação

anunCIOS

componente
que poderão modificações.Oll outros te><tos,

afetivo neste

sofrer

estágio, ainda

alnda

não e mUlto

o

forte,
caracterl2ado apenas pelo gostar ou não do produto Oll

contudo a profundidade ou lntensidade desse componente emocional
e que causa o ímpeto para o comportamento que segue, de rapid"

Importante resistência deste estágio
sendoadoção ou rejeição

tlPO de

lmediata do que está

e a

proposto.

ilusão do
lndlvíduo por sua próprla impotêncIa. Aí surge a legitimaç~o, que
e o reforço de comportamento buscado nos outros lndivíduos,
crlando uma dependêncIa a eles, tendendo a adotar a dos
demais, o que mantém uma posição mais conservadora em relacão
mudança e perpetuando seu status quo.

o estágio de e><perIência define aquilo que e

O indivíduo se impõe um teste de completaaceito.

prévia da inovação. Ocasionalmente, a nature2a da

geralmente

aceitação

inovação ou
situação pode tornar impossível esse teste, condu2lndo
resultados frustrados. É necessário, pois, proceder a avalla,ão
d" experiência par~ decidlr sobre Slla adoção ou A
an á I i se dos pros e contras pode estar lnfluenclada por

determlnar

lnsegurança e
posslbilidade

regressão, ou mesmo ansiedade,
de lnteração na etapa anterIor,

onde

podem

pela palieM.



uma redução do efeito da inova,io. Alcanca-se o est~gio de ado,io

que representa o nível de compromisso em repet,r o

e também um estágiO com componentes cogn,t,voS,costume.

afetivos

Este

e comportamentals, mas agora reforcados pela
e><periênCla. o compromiSSO e a mudanca de opinião conduzem este
~stá9io ao que pode ser denominado de estado de valor. Essas
aproHimacões aumentam a posicão psicológiCa, tanto que a

pode alnda assumir outros possívels estados de medidas. A
at,tud"

de compromisso é, então, mais forte e o juizo de villor ser':t
concluído. Uma inovar;ão serIa capaz de conclulr por algo
definit lVO e que, dificilmente, poderia ser substituído.
alternat lva de adocão neste caso e a Finalmente
aparece o estágio de resolucio, onde manter o estado acabado
representa o processo de resistência pela homeostase.

De acordo com o modelo apresentado por ZALTMAN, DUNCAN

indivíduo,
(1973), e evidente a influência que o melO& HOLBEK

afetando sua compreensão e aceitacio das

exerce no
inova,ões.

Assim, considerando as diferencas individuais, eHlstem também
diferentes formas de reacão à mudanca:

a) indiferenca às. mudancas: acomodacão inercial ou aparente
desconhecimento, podendo até negar a realidade
É uma forma sutil de oposicão (JUDSON, 1967,

(MELLO,1978) .

MOURA, 1978,
SAYLES & STRAUSS, 1975),

b) aceltacão das mudancas: passividade. Aceitar eXige menos
esforco do que resistir, e, a fim de evitar ameacas, é melhor
cooperar. Pode surgIr, ainda, uma resistência organizada, que



'Se caracteriza por ser grupal e n~o apenas de um" indivíduo
(JUOSON, 1967; MOURA, 1978),

, ,
c) rp.sistência (ativa ou paSSiva) oPosl~ão a mudanças

antecipativas ou conseqüent es ao fato novo (MELLO, 1978;
MOURA,1978,.' "- .. SAYLES & STRAUSS, 1975) ,

,r
Pode manifestnr-se

maneiras diferentes (JUOSON, 1967):
j . .i

I - frustra~ão e agressão: obJp.~ões aparentp.mp.nte emOClonalS,

onde o individuo se ,retrai pOdendo ocorrer falhas, demissão,

etc" ou mesmo dirigindo seus sentimentos cOntra si própriO
,(doen~ as psicossom~ticas), ou, alnda, tentando influenCiar
pessoas mais fracas,

rejeitando
"

11 subversão ou
l "1 n

eKiste, reconstrliir
revolu~ão: atacar e
1 .1•.

só em fun~ão do fato

destruir

novo,

o que

eliminando o atual,

d)"mudan~a planejada: perteber, entende~-e assimilar o fnto novo,
.. integrando-o Com o ./;que j~ eKiste _ Ao lnvés de se deiKar
I,' uI t rapassar 'ou de reagi~, planeja-se o desenvolvimento da
f~ mudan~a, (MELLO, 1978, ;MOURA,' 1978)

Ao
,. , ;. -I ",

considerar formas de manifestadas
• 1 ~. f :;11 ç:-. .:.

diferentemente, e com o intuito de antecipar ou prever as rea~õe5
r: c...'l "".,1 • ~ t f l t~~' r"\.

dos individuos diante de uma mudan~a e diminuir a oposição frente
l,d .. - n ... ." t.~..

a ela, alguns autores, como MERRIHUE (1973),

comportamento do
sentido

reclama~ões,

em

grupo

(1966;

recusa

preocuparam-se

greves,

TANNEN8AUM

boatos,

'. 'sistema.

perguntas ansiosas,
~~ .:i

opera~ões "tartaruga",

.L f ~

de desacreditar o novo

colabora~ão,

" .
essas reac:ões:

novas metas de produ~ão ou sutil

de

arrolar
•.• fIo •

falta,
atingir
t

no



sugere outros sinals de resistência. como absentelsmo,
Impontualidade, ansiedade e tensão, mas lembra que,
necessariamente, eles nia indlcam oPo5i~ão a lima mudança. Os
mecanlsmos de defesa são desenvolvidos para serem usados quando a

lndlvidualldade está ameaçada. Assim ARGYRIS (1969) também apontri
quatro sensações de ameaça maIS frequentes: ansiedade,
frustração e malogro.

conf'lito,

Constata-se formas diversas de reação às mudanças, onde

aparece a resistêncla como uma forma de reação. Sugere-se, então,
estratégias mlnlmizadoras da resIstência a mudanças.

4.2.3 Estratéglas minimlzadoras

resIstêncIa

redução ou mesmoprocessos
Diante
que

da

posslbi lttam Sua

a mudança, existem alguns

extinç:ão}
conforme cita MELLO (1978), informação de fatos, necessidades,
obJetIvoS e prováveIs efeitos da mudança, persuasão sobre os

fatores que levaram à deCIsão da mudança, dIálogo para troca e
confronto de percep~ões, opiniões e raciocínlos; expressão dos
sentimentos e emoções ligados à perspectiva da mudança, bem como

consulta e, se possível, partIcipação nos processos de

diagncistico da SItuação e escolha ou deCIsão. que levam à solução

do problema. e do planeJamento de ações decorrentes. Ainda para
a reSIstência à mudança, JUDSON (1967) acrescenta,

necessidade de oferecer segurança e garantias, através de

treInamentos e estabilidade na função, recompensas e negociações,

considerando concessões como meio para alcançar objetivos, eVltar



que as pessoas se sintam criticadas; flp.Xlbilidade na introdução
da mudanÇ:a, como uma tentativa para reduzir a ameaça que
representa para os que serão afetados por ela, e, finalmente,
tp-mpo e momento oportuno para agir

As mudanças podem acontecer por força de varlas
fatores ou ate mesmo pelo acaso. Essas são formas ineficazes,
pois seus efeitos facilmente se perdem ou são dificultados pelas
rf::'slstências Ja citadas. As vezes, ainda, as mudanças podem ser
apenas efeito de inovações passageiraS, que mais apropriadamente
poderiam ser chamadas de alterações temporárias, CUjas
conseqi.lênclas são reduzidas ou desfeitas pelo tempo.
sólidas e substanciais, no entanto, devem ser planejadas, a fim
de que produzam efeitos desejados

Assim, para uma mudança eficaz e necessário considerar.
as três etapas que HUSE & CUMMINGS (1985) sugerem baseados no
modelo de Kurt Lewin:

d) degelo - criação da motivação para a mudança. Esse estágio,

mUltas vezes, apresenta discrepâncias do comportamento atual e
o desejado.

b) mudança conduz o comportamento da organização a um novo
nive I . Envolve o desenvolvimento de novos comportamentos,
valores e atitudes atraves de mudanças nas estruturas e nos

processos organizacionais.

c) recongelàmento - estabilização das mudanças num novo estado de
equilíbriO



SCHEIN (1982) também analIsa este modelo e

, .
.-.;"_!

apresentê:l
hIpóteses que o fundamentam.

1 - Todo o processo de mudança envolve não apenas aprender a Igo

novo, mas também desaprender algo que Ja está presente e
possIvelmente bem na personalidade e no

relaCIonamento socIal do IndIviduo.

2 - Nenhuma mudança ocorre se não eXIste motIvação para mudar e,

se essa motlva~ão para mudar não está já presente, a Indução
dessa motivação, muitas vezes, e a parte malS difícil do

processo da mudança

3 - Mudanças organIZaCIonaIS como novas estruturas, novos
processoc; e sistemas de recompensas, e aSSIm por dIante,
ocorrem somente através de mudanças IndivIduaIS em
membros-chave da organização; dai a mudança organIZacIonal
ser sempre mediada através de modificações indIvIduaIs.

4 - A maIor parte da mudança em adultos envolve atitudes, valores
e auto-ImagenS, e a desaprendizagem das atuais respostas
nestas ~reas e, de iniCIO, um processo inerentemente doloroso
e ameaçador.

5 - A mudança é um ciclo de múltIplos estágIos, semelhante ao
ciclo de adaptação para enfrentar problemas e todos os
estágIos devem de algum modo ser ultrapassados com êXIto
antes de se poder dizer que ocorreu uma mudança estável

Numa organIzação, portanto, ao surgir a necessIdade de
Implementar mudanç:as, é convenIente planeJá-la, mInImIzando a

reSIstênCIa natural a elas. As inovações dependem de indivíduos~
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da cultura e de valores organiZaCionaiS e do assunto especifico

mudança. Segundo

planeJamento da mudança,

do processo

consIderar
práticas,

da

também, no

HOURA (1978) , e

as

importante

segUintes

a) dS pessoas que são ou serão afetadas pela mudanl;a proposta
terão que ter uma compreensão clara e profunda das razões

pelas quals a organlza~ão está mudandoj

b) est as pessoas também preCisam compreender o valor O

slgnlflcado destas mudanl;as para os seus lnteresses peSSOalSj

c) e Ias devem discutir abertamente o processo e antecipar o que

consideram ser os riSCOS e resultados futuros do processo;

d) estas pessoas têm que estar pessoalmente envolvidas no

processo, lsto e, sua partlcipaç:ão pessoal deve ser assegurada

tanto na análise, quanto na implementação das mudanças

positivo, JOHNS (1973) enfatiza a estratégia

. Para

claramente

neutralizar a resistência e sob um enfoque

baseada
em prêmlos e não em punição, porque acredita que oferece uma
perspectiva maiS certa de sucesso. Entretanto só alcançará êXito

se os prêmiOS oferecidos forem deseJados pelos individuos que são

afetados pela mudança.

A motivação aparece também como indicador para v~ncer a

resistência, conforme afirmam ZALTHAN; DUNCAN & HOLBEK (1973)
HábitOS e comportamentos confortáveiS são normalmente
resistentes a mudança. Quando os individuos percebem

neceSSidade di inovação, podem se preparar melhor para ela,



ultrapassando algumas possíveIs reslstênclas báslcas dct

personalldade Ao estarem motlvados a aceitar a mudança e

estar~ havendo um comprometlmento com a ~r~tlca da mudança.

porque

KOTTER & SCHLESSINGER (1986)
\
"creditam quej para

mlnimIzar as reslstêncIas, \o admlnlstrador d~. organlza,io deve

ter cuidados com o grupo, taIs como:
a) educa,io e comunica~ão: as pessoas devem ser educadas

superarem a resIstência e serem bem informadas. "
de maneIra gue

\possam perceber a necessidade e a lóglca da mudan,a,\
\
\.

b) part lC lPa,io envolvimento: assegurar o
\.

Comp romet\~men to

necessarlO para que a mudança alcance o sucesso esperado;

c) fac i11ta, io e apoio. apOlar os indivíduos envolvldos na

mudança,

presentes;

se o medo e a ansiedade estIverem
\"

d) negocla,io e acordo: a partlr do momento em que incentlvos sio

oferecldos aos opositores a reslstêncla pode ser mlnlmlzada. H

negocIação e v~lida quando fica claro que alguém salra
perdendo com

grande;

o resultado da mudança e que a resIstência e

e) manlPula,io e copta,io: coptá,io e uma forma de manlPula,io

que consiste em dar ao lndlvíduo um papel deseJável no proJeto

ou na lmplementa,io da mudança, com o fim de obter apOlO Se

as pessoas perceberem que estio sendo induzidas a

oferecerem 'resistêncla esta poder' ser redobrada,

f) coer,io explíclta e implícita:. forçar as pessoas a aceltar a

mudança até mesmo sob ameaças. E um rlSCO, porque as pessoas



ficam ressentidas e os resultados podem não ser os desejados.

lo" •••.Esse tiPO de estratégia pode até alcançar bons resultados,

mas, provavelmente, debaixo de uma clima de tensão, frustração

.<, e conflito.

Numa pesqUisa realizada por CARAVANTES (1982), além da

necessidade de envolvimento e particiPação total das pessoas que

serão afetadas pela mudança, desde a exploração das razoes até a,
identificação dos meiOS de efetuá-la,como requisito básico para o

suc.esso
,

das inovações, é manifestada a importância da liderança
. ~.~.,'
participante. LAWRENCE (1970) salienta, ainda, a necessidade

proprla administração compreender que ela é parte do processo e

que por lSSO preCIsa também sentir-se envolvida por ele,

começando a análise dos efeitos por ela pr6pria.

A influência de alguns setores da sociedade tende. a

afetar a organização mais do que outros. MOURA (1978) aponta como

.'malS significativos: tecnologia, economla, aspecto social e
F

aspecto politlCO. Afirma que as mudanças tecnol6gicas geralmente
.. [J.

são tão '.evidentes e poderosas que não colocam mUltas
l". ,
reslstênclas, da mesma forma que os aspectos econômicos também
. ~i

não se deparam com grandes problemas, As mudanças socialS
"" l •

provocam um alto nivel de resistência interna e externa, porque

LAWRENCE (1970) corrobora essa afirmação, quando expõe

•estão,
empresa.

apenas indiretamente relacionadas com a atmosfera da

considerações
~.. ,

SOCiais e humanas como mais significativas do que

as questões técnicas para o surgimento de resistência a mudanças

nos individuos e na organização Entretanto SAYLES & STRAUSS
",O

(1975) indicam a mudança tecnol6gica como a que exerce maior
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ln f Iuênc la e reslstêncla, sltuando-a, muitas vezes, como mal':,

fenômeno mudança e inseparável

outrosadmlnlstrativo do que em

cotldlano

danlvelS

forma mal"

do

deapontam,SOUZA (1988)&FOGUEL

níve I

que o

profunda no

argan izar;.ão.

dbrangentel
das organlZa~ões, man 1 fest ando-'se em todas as pressões
soe ledade, da tecnologia, em sltuações de competlção, nos melOS

de informações, nas condlções físlcas e ecológIcas, legalS e

outras que fazem parte do amblente das organlZações. Igualmente,

mudam as necessidades e metas de seus integrantes, POiS o próprlo

slstema de valores de trabalho está em ráplda mutação. ASSlm, as

organlZações estão, permanentemente, sob o lmp ac to de

transformações as quals reagem. WATSON (1978), STANISLAO &
STANISLAO (1986) e STEFFEN (1987) também mencIonaram esse

fenômeno, corroborando com as aflrmações anterlores.

Conclul-se que a resistêncla à mudança e decorrêncIa
natural na atividade organiZaCional Várlos fatores contribuem
para que essa reslstêncla se manifeste, entretanto, conslderando

aspectos de dlferenças lndlviduals, amblentals e organlZaClonals,

para cada pessoa. as formas de reação ~s mudanças é manifestada

diferentemente. Por lSSO também e possível se antever estratégias

predeterminados. algumasEncontram-se

mlnlmlzadoras

comportamentos

da resistência, de acordo com atitudes

dessas
estratégias voltadas para fatores causadores de reslstencla
centrados no lndivíduo, bem como para os que focallzam a

organlzação. Ao referir todos esses aspectos, os vários autorec;

estudados não apresentaram divergências de opInIões, mas
complementarledade de idéias.

-



MUDANCA E RESISTÊNCIA
EM BIBLIOTECAS



As bibliotecas preClsam começar a projetar o futuro

,.,

prO)(lmOI quando estão emergindo aspectos mUlto difíceis da

profissão. onde a posição não tradiCional começa a atrair alguns
dos mal=' talentosos, diminUindo ainda mais os poucos
profissionais. lembram LEARMONT & VAN HOUTEN (1983) DIzem maIS.
as bibliotecas públicas e universitarias preClsam conslderar
seriamente o problema da evasão de seus bibliotecários
setores privados e especializados. Nos últimos anos, quase 30l(

dos bibl iotecános dirigiram-Se para áreas espeCializadas ou
outros setores de informação espeCializada. A questão é encarar a
profissão hoje.

Algumas mudanças estão ocorrendo nas b lb 1lot ecas
premidas por forças externas e internas As externas Já têm Sido
descritasj enquanto as internas relaCionam-se, especificamente,
com a organização das mudanças da biblioteca atraves de ldelas e
lnovar;ões dos=---..•..-, indivíduos que trabalham nelas. Mudar requer
criatiVidade e.~nvolve risco. STUEART (1984) acrescenta que mudar
chama a questão da necessidade do auto-desenvolvimento de parte
dos indivíduos na organização: obsolescêncla autO-imposta. Os
b lb I i ot ec á r ios têm feito pouco pelo seu auto-desenvolvimento.
Obsolescêncla e um dos mais serios problemas diante dos

profissionaiS de qualquer área na SOCiedade de

Bibliotecários e bibliOteCaS preCisam ser preparados para novas e

desafiadoras oportunidades diante de Si.
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Nos escritos desse mesmo autor, encontra-se, alnda, que
as funções dos bibliotecários são gUIadas sobretudo por rotInas
InstItucIonaIs, regulamentos e valores, podendo ser qualifIcada"
malS burocrát1cas do que ativ1dade profiss1onal Suas relações
com a clIentela sao, na melhor das hIPóteses, IndIretas ou

fragmentárIas. Parte d1SSO é problema da InstItuIÇão, mas parte
da razão de que grande progresso não tem SIdo alcançado, depende
do propr1o bibliotecário. Eles estão tão anSIOSOS em culpar
fontes ou fatores eKternos, que estão fora de seu controle, que
não se ocupam devIdamente com seu auto-desenvolv1mento E cita:

"Precisamos nos posicionar firmemente com os
pés plantados no passado como crentes no
futuro do lIvro, e fIrmemente voltados para o
futuro como crentes da necessIdade de
garantir às pessoas acesso rápido, completo e
econômico da Informação para Uma população
eletrônica que depende da nossa capacidade
como elo entre o homem, a máqUIna e o
conhecImento. As bibliotecas não preC1sam
agarrar-se ao passado, resolutas a resistIr a
mudanças, nem Ir passivamente no curso dos
acontecImentos, aceItando-os. Bibliotecas e
bibliotecários necessitam chegar-se ao
futuro, como também acredItar que são marcos
determinantes nele."

Como já mencionado, a reslstêncla a mudança e

natural, devendo a admin1stração preparar-se para lidar com 15S0,
e eKPlorar seus aspectos pos1tlvoS, mostrando, por eKemplo, com
que velocidade a 1ntroduz1da para que as

pessoas ajustem~se aela.

H1storicamente, inovações tecnológ1CaS têm o potenc1al

de alterar formas de conduta ou crenças tradlc1onals, o que
lrltensa emo,ão ou forte reação. FINE (1986) escreve que as
emoções sao, algumas vezes, baseadas em temores infundados e



razões baseadas em StiPOSlç5es. Algumas vezesj entretanto, umrt

~eSPo5ta lntensa de agressão ou paSSIVIdade está baseada na razão
e no conhecimento. Denomina de emocIonal a rea,ão de reslstêncld

j

u5ando ISSO como ePlteto para descrever uma espéCIe de

comportamento parallzante que lnibe o creSClmento e o

Mns também descreve uma resposta raclonallzada como
progresso.

resIstêncIa,
aplaudlndo a reslstêncla combatlva que recusa sucumblr em algumêl

espeCle de tlranlaj aInda que à tiranIa do progresso clentíflco
ou tecnologlcO.

Infelizmente, algumas vezes a resistêncIa a mudança
avoluma-se dlante do desconhecldo como alguns pesqul':ladores Ja

demonstraram: FELDMAN (1972), em um levantamento reallzado num
slstema de blbllotecas pJbllcas de T'llsa (EUA), descobrlu algumas

manlfestac;ões de reslstêncla à mudança: adlar ou eVltar tarefas,
hostllldade declarada ou não, resignaG:ãoj e subprodu"ão,
correspondendo a um mínlmo de expectativa para o trabalho.

Poucos anos depOiS, pesquisadores em Blblloteconomla
encontraram vários outros Indlcadores de resistênCIa a mudança
nos empregados; aumento de ausênCIas, maior lmpaClenCld.j

frustração e sabotagem (PLATE & 5 TONE, 1974) e ainda VEI',NER

(1985) acrescenta que ISSO oc-orre como resposta a mudança
tecnológica ao perceber ameaças às rotinas e à establlldade.

5.1 O Bibliotecárlo como estereótipo

A literatura sugere que os blbllo~ec~rios podem estar

predlspostos a reslstir a mudanças por possulrem certos atrlbutos



de personalIdade. Estudos de personalIdade dos blbliotecarlOs
relatam que eles são Inclinados a serem Introvertidos
(SLADEN,1972) IntransIgentes e InfleKívels. descontentes e mal-
humorados, sem lmaglna,ão (MILANESI, 1978) , lnibIdos
(NEWMYER, 1976). Ilmitados, lntolerantes (WILLh,MS & WOOD, 1974).

sem ambIções ou liderança. Indecisos, despreparados para mudanças

Inslgniflcantes e de pouca visão FISHER

tecnológicas e socIaIs, conservadore-s, teimosos,

(1988) .

obstInados.

são aInda
acusado~ de serem complacentes, ansiosos, precavidos, paSSlVO'3,

Incapazes de compreender as aplicações potenclals do computador,

tradlclonals, não sofIstIcados, brandos. burocráticos. cautelosos

e inseguros (PLOTNICK, 1982). Felizmente a credibIlidade desses

estudos têm chamado a atenção dos blbllotecários (AGADA, 19841.
CaracterístIcas como profissão essencIalmente feminIna e com
balHa remuneração,
PRITCHARD (1989).

ainda são relatadas por DOWELL (1988)

Numa pesqUISa sobre auto-imagem do bibllotecáno,
OLIVEIRA (1983) contrapõe alguns desses conceItos. Ja que seus

resultados demonstram que esses profIssIonaIS reJeItam a IdéIa de

que a natureza de seu trabalho seJa estereotipado como
não-criativo, rotineiro, monótono e sem eXIgênCIaS

InLÍtil.

intelectual"
para sua eKecução. Corroboram com estes achados LIMA (1972) e
AMARANTE (1973) , que demonstraram uma série de eXlgenClas
Intelectuais, técnicas, físicas e de personalidade para o

eKercíclO da profissão, tendo ainda LIMA (1972) caracterIzado o

trabalho do bibliotecárIo como predomInantemente Intelectual,
tendendo a ser determInado, já que muitas de "uas atIvidades são
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padron izadas

M

,
É eVldente que tanto ,nd,víduos lntrovertldos quanto

e><trovert,dos podem aceltar a tecnologla ou ser
fi e><ívels ou rigldos, que tecnologlstas ou antl-tecnologlstas

.i

Podem ser mal-humorados, não lmaglnatlvos e obstinados. E tamb.;m
,?vldent e que a experlênCla observação, nas malS recentes
pesqulSaS demonstrem que a reslstêncla não uma função
personalldade e que fatores slgnlficatlvos apontam a

a mudança assoclada a qualquer proflssio
resIstêncIa

8AKER (1989) estudou variávels como formação famlliar,
educação e ldade como fatores de lnfluêncla nas percepções e

reações à lnova,ão. Embora os pesquisadores geralmente focal izem
J

seus estudos ••
em grupos ocupaclonals específlCOs, eles mUltas

vezes olham para um comportamento báslco geral de reslstêncla a

mudança tecnológlca malS do que para causas derlvadas de
'- !

partlcula~es de uma profissão especiflca Se bem que os
vaIare-=.
valores

pessoais e proflssionals podem diferlr conforme o grupo
J "

ocupacIonal, seria talvez necessário analisar outra profissão. a
,...•.

"serle de razões, escreve FINE (1986), a educação parece

fini

uma
de ldentlflcar valores comparávels que sio analisados. Por.

ser
um campo apropriado para estabelecer paralelos. o trelnamento
necessário para assumir a prática, a preponderâncla de mulheres
nas- funç5es de eKecu,ão e de homens em posi,5es admlnlstratlvas

e decisórlas, salárlos comparados aos rendimentos de profissões

de alto status, e pouco prestigio comparado com outras profissões

comumente reconhecidas são fatores que podem sugerlr que as

pessoas têm valores Slmltares ao escolher enSIno ou



Biblioteconomia, e também que ambas profissões

" ...•

podem
socializar seus membros com desejos sImIlares. ASSIm como os
bibl,otecár,os, os educadores têm olhado para outras áreas a flm
de ajudá-los compreender melhor suas reações
mudança

SIEBER apud FINE (1986) aponta que os membros dessas

ocupa,ões conSideradas como profissões são caracterizados por
três fatores: 1 - realizam serviços às pessoas Vistos como
lndispensávelS na SOCIedade moderna; 2 - possuem alto grau de

competêncIa técnica; e 3 - gozam de considerável autonomia em
seu trabalho. Refere, ainda, tanto o enSIno como
Biblioteconomia Como "quase profissões" e sugere que o quase

profissionalismo conduz a um status de insegurança ConclUi que a

resistência tecnológiCa pode estar diretamente relaCionada com o

status de insegurança derivado do status quase profiSSional da
Biblioteconomia. SHERA (1969) chega a uma conclusão Similar
quando escreve que o fato Importante e que os

bIblIotecárIos, como um grupo organizado, asp 1 ram ser uma
profissão que POSSUI pOSição sobre sua reaçao diante da revolucão
tecnológica,
social. ,.

agora tomando lugar na sua esfera de esforco

Verifica-se que algumas características das pessoas que

procuram a Biblioteconomia como profissão podem conter traços de

personalidade relacionados com indicadores de resIstência. Também
o t,pO de tarefa sujeito a padronizações pode ampliar
características.
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5.2 Fatorlls de resistência e a organizaç:ão

Numa análise de causas negativas no comportamento dos

bibliotecários, BAKER (1989) aponta como fundamental a inépcia da

admlnistraçio, que pode também acelerar a resistência ~

Surgem~ então, vár10s fatores:
mudança.

a) incerteza sobre os efeitos da mudança. E~ Ao se determinar

uma avallaç:io de coleçio, os administradores tentam altruísmos

para consegui-Ia, enquanto que as pessoas envolVidas na tarefrt
têm mUltas qUestionamentos sobre a necessidade dessa
avallaçio:

- Quem deseja a informaçio?

- Qual o nível de e~pectatlva do Solicitante?

- Por que ele quer aquilo? O trabalho nio está lndo bem?

- O solicitante vai discutir os resultados com quem fe2 o

trabalho antes de decldir o que fazer com eles?

- Esses resultados afetaria o trabalho ora desenvolvido?

Normalmente 1550 nio é dlscutldo com as pessoas e~ecutantes e,
por 15501 Já lnlCla aí um processo de sabotagem na tarefa.,

porque as pessoas julgam que algo lhes está sendo escondido. A

idéia de dificuldade de realização da tarefa aumenta e

tentativas de solapar os resultados surgem.

As cltações na literatura de Biblioteconomia, de Administração

e de PSicologia mostram que os empregados respondem melhor as

mudanças quando a admlnistraç:io conSCientemente tent"
facilitar a compreensio, reduzindo o medo (HALINC8NICO, 1983b;

WEINBACH, 1984; WERBEL, 1983)



b) lncerteza sobre a performance de trabalho, temor de não

.,':

ser

capaz de realizar a tarefa adequadamente, onde quem maIS
experiente tem maIS mp.do do que os maIS novos,
SAGIE (1985) sugere, então, a necessldade de os
admlnlstradores lntroduZlrem 'duas estratéglas quando novas

tarefas forem propostas: 1 - preCIsam fornecer aos empregados
a Informação exata sobre quaiS tarefas serão alteradas, a fim
de reduzlr o medo, 2 - os adminIstradores preCIsam certIfIcar
seus empregados sobre como desenvolverão os lnstrumentos para
essas alterações. E, finalmente, podem reallzar quando os
trabalhadores estlverem devidamente trelnados e assegurados de

que não serão punidos enquanto não dominarem as novas tarefas.

c) partIclPação do empregado na mudança A admlnIstração pode
também dlmInuir a reSIstênCIa a mudança aumentando o

envolvlmento do empregado no processo de mudança BAKER (1989)

aponta as segUlntes vantagens: 1 - a partlcIPação na mudança
aumenta o conheCImento do empregado sobre as Inovações e
dIminui seu medo; 2 - a partIclPação pode ser um realce para

então,o ego, tornando-o lntrlnsecamente satlsfelto, fazendo,

os trabalhadores sentirem-se necessárlos e apreCIados, 3 - a

partiCIPação encoraja os empregados a acreditar que eles têm
algum controle sobre o SIstema que eles afetarão. Afirma,
ainda, que este últImo ponto é partlcularmente lmportante

que pSlcólogos têm demonstrado que sempre um pequeno grupo de

Indlvíduospode controlar os estímulos contrárlos, reduzlndo a

OPOSIção das pessoas a esses estímulos,

A ldéla de que a partlcipação pode reduzlr a resistênCIa



por SHAW (1986), que clta a utiliza<;:iio de

que os empregados esteJamdesde

e

para

membros

nas

motIvados
lnfluiremInteressetenhame

mudan~a,

lnovação

reforçada

voluntários no trelnamento para o processo de automai;ão na
Indlana State Llbrar~;

d) temor da mudança leva a uma conseqUênCla socIa], quando <:15

SOCIaISconseqUênClas

cheflas

potenclals

ant ec lpadas ou permlt idas. Ex.

da mudança

mudança de

não são

prolongadas Os antlgOS empregados temem a conduta e reação do

novo chefe em relação à pessoa e ao trabalho deles;

e) reslstêncla causada pelo fracasso de provar a necessldade da
mudança. E><. numa blb Iloteca pública de OhlO (EUA),
administra<;:ão sugeria a lntrodu<;:ão do gênero ficção na cole<;:ão
gera] I para que as obras fossem armazenadas reunidas e não

dlspersas em varlOS lugares. O setor de processamento técnico
.Julgou lrrelevante alterar um slstema por algo que poderla
dificultar malS tarde. Optou-se pela manuten<;:ão do slstema at~

a automação,

que o problema fosse reclamado peJ~ usuárlo.

adminlstrador malS habilldoso, demonstrou que
Contudo, outro

entre outras vantagens, facllitarla ou reallzarla essa
num tempo menor;

tarefa

f) fracasso no comprometlmento necessarlO das fontes para a

mudan<;:a. Inabilldade dos administradores no planeJamento e
lmplementação dos, rec.ursos necessários. E><; slstema
automatlzado que flca defasado em pouco tempo;

9) reslstência devlda ao fracasso de vincular os valores da



b,blioteca à mudança. As vezes os admInIstradores esquecem de
Informar aos empregados os obJetivos, metas e valores da
bib lloteca, anulando os efeItos POS,t,VOS da mudança sob re
esses valores. Ex. na avalIação da c.oleção, Informar as

pessoas envolvIdas sobre a lmportincla de formar e desenvolver
o acervo num esforço para realmente at,ng,r a necessIdade do

. 'usuár la i

h) resistêncIa devIda ao fracasso de crIar um clIma de mudança,
onde os chefes não estimulam novas ,dé,as nos empregados.
NecessIdade dos chefes de demonstrar Interesse pelo
creSCImento dos empregados, em novas aprend izagens para
contrIbuIr melhor com o grupo

Na análise do comportamento e do fenômeno das Inovações
em bibl,otecár,os, HALINCõNICO (1983a) af,rma que uma mudanç"
IntrodUZIda num SIstema é uma perturbação. O sistema responde
pela produção de energla que busca restaurar o "qui IíbrlO
1n te r'n o . produzida e mUltas vezes direCIonada a

da mudança que perturba o equIlíbrIo. O resultado
complexo de forças é geralmente percebido como reslstencla a

mudança e tratado como um problema ant,gO, o que se const,tui num
grave .•••........-._-,....=-"

desconhecImento. A resIstêncIa e um SIntoma de
desequilíbrio no sistema, meramente sintoma de um problema não

aparente. O d,fíCIl não é como lidar com a resIstêncIa à mudança,

mas, prinCIPalmente, como evitá-la. O ma,s efet,vo camInho de se, .
alcanc;ar ISSO é olhar para a resistência como um problema a ser
encarado. As raízes da resIstêncIa se encontram em algum lugar
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Em rela<;:ão a resIstêncIa mudan<;:a causada pela
estrutura organizacional, BUNDY & WASSERMAN (1968) propõem
altera<;:ões na estrutura da bIblIoteca com servI<;:os profisSionaIS
Independentes dos auxIliares em departamentos diferentes.
PrInCIPaIS mudan<;:as devem ser feItas nas rela<;:ões entre serVlç;os
técnicos e admInIstratIvos. Seu te"to explora o conflito
lntergrupal em blb IIotecas, InclUIndo conflito en t re

departamentos, entre profissionaIs e adminlstra<;:ão, entre membros
antIgOS e novos. IdentIfIca tambem o "poder" de auxl!lares maIS
antIgOS. A analIse mostra que eXIstem rela<;:ões organiZaCIonaIS
nas

.'
blbllotecas deIxando servI<;:OS meiOS e favorecendo os

"fIns",
~ Segundo esse autor, grandes for<;:as com tendêncIas ao

conformismo difIcultam um desejavel creSCImento e mudan<;:a

Constata'-se, POIS, que o fenômeno da reSIstência
ap resenl ado em 'capítulo anterIor, esta agora descrIto em
1 raba lhos relacionados com bIbliotecas, o que denota a
preocupa<;:ão de lnteressadós na area em detectar causas de

determInados comportamentos referentes a mudan<;:a em
b ib Iiot ecanos.

5.3 Materiais nio-convencionais X .ateriai. tradicionais

Ao tratar de outro aspecto de resIstência a mudan<;:a em

semprediversidadeevolumeseucom
"'=oif'-=...c

~.
lnforma<;:ão utillzadoi,
bibliotecarlOS, WOODWARD (1977) escreve que mudan<;:as nos melaS de

aumentando, mas com pressões de forma<;:ão de background aInda
convivendo conosco, deparamo-nos com uma realidade: nao



progredimos muito na manipula~ão de materlals

convenclonais de publlca~ão.
e formas não-

Materlais não-convenClonalS de publlca~ão sãoJ

fundamentalmente, caracterlzados por: não ter publlcidade,
acessibllidade dlflcultada pela falta de dlvulga~ão, tiragem
reduzlda, proPóslto e obJetivo do documento dlrlgldo a um grupo
especifico, rapldez de uso, formato não padronlzado, freqúênCla

11ngUagem próprla (Jargão proflssional

governamentais,

Irregular,

fonte/autor geralmente de órgãos públlCOS ou

e/ou local),

valor de mercado não assoclado ao custo de produ~ão, e custo
elevado de processamento técnlco. Como exemplos de documentos de

conteúdo textual, independente do suporte fíSlco (papel,

mlcroforma, fita magnética) cltam-se separatas, relatórios

técnlcos e de atlvidades, patentes de lnven~ão, normas técnlca~,

boletlns informativos/técnlcos, sumários de perlódlcoS correntes,
levantamentos bibliográficos, catálogos técnlcos e lndustrlalS,
publIcIdade comerclal, prospectos e folders diversos, etc.; além
de outros generos de documenta~ão, como cartográflcos,
Iconográficos ou audlovlsuais.

WOODWARD & JARDINE(197ó) relatam uma pesquisa reallzada
com bibliotecários em setores unlversitárlos, lndustrlais e de
pesqUisa, referindo-se a algumas formas não-convencionaIs de

pub licao;:ão, onde foram observadas algumas daquele~
profisSlonais face aos novos materials;

mas sentlam quea) aceitávels

algumas

em teoria,

dlficuldades na prát iea,

lSSO

como
poder ia trazer

prollfera~ão de



eqUIpamentos. o que causarIa problemas adICIonaIs em

e local para lnstalação;
manuseIO

1

b> os materlalS não-convenclonals trarlam atrasos na leItura/uso
por requererem eqUIPamentos específIcos; barreIras entre o

constatou-se uma lnerente resistêncIa a mudança em
bIblIotecárIOS, independente das vantagens ou desvantagen~,
quando da alteração nos slstemas e rotlnas;

d) aumento de custos secundárlos para a bIb !loteca (preparo
com maior lntervenção do staff no processamento.técnICO

como malor número de equlpamentos necessarlOS) , apesar

bem

do

cuc::.to prImarlO menor (ex; aqulsição de mlcroflcha 80r. maIS
barato que pap e I) TransferênCIa do custo do edltor para a
bib!loteca (ou usuárlo) ~ o que e irônICO, porque esses

materlalS têm-5e proliferado por pressões econômIcas (são maIS
barat os) .i

formas de publIcação são mais incômodas e difíceis de Ildar,

f) biblIotecários de univerSIdades mostraram-se menos receptIVOS

do que os demais. talvez em função da tradIção e do

conservadorismo inato neste tlPO de biblioteca que tem,

semp re teve. coleções básicas de lIvros, onde os novos

slstemas e materiaIS não-convenCIonaIs eram menos aproprlados
que em outras bibllotecas especlallzadas em peSqUlSa ou de

indústrIas.

o Impacto dos novos métodos e formas de publicação nas



blbliotecas é também apresentado por LINE & WILLIAMS (1976), os
qUalS acrescentam, entre outras conclusões) que esses materlals
demandam sistemas descentrallzados, Substltulndo o slstemd.
centrallzado em que as publica~aes convenClonalS estão baseadas,
o que poderla constitulr uma barrelra à sua maior utlllza",ão.
Além dlSSO cita problemas que as bibllotecas preClsam considerar
ao adotá-los com maior lntensldade novas formas de acesso,

substitUlhdo o tradicional "browslng" para recupera~ão, e novas.
formas de circula~ão e de seguran~a, porque são mais fácels de

serem roubados.

Entretanto as atitudes e performances dos
bibliotecárlos em rela~ão aos materlais não-convenClonalS,
segundo ALLEN (1984), têm aberto as portas para outros
profisSlonais reivindicarem servi~os na area da ln forma~ ão.
Aflrma, ainda, que o problema para os blbllotecárlos e alcan~ar
não somente uma das fontes em diferentes
formatos, mas também uma integra~ão intelectual de anállse da
lnforma~ão dlsponivel em todos os formatos, reunlndo,talvez, com

umaavalla~ão de valores comparatlvos de formatos dlferentes para
fins especificos. A. chegada de videodlSCOS, serVl~OS de

vldeote~to, armazenamento digital de te~tos, enfatizam a natureza
da '.mudan~a. Estas técnicas maravilhosas podem ser usadas pares
deslumbrar

televisão.

o usuârio da informação, como aconteceu com a

Preocupa-se,
~ I~ I

ainda o mesmo autor, com o descaso que o
bibliotecárlo vem demonstrando em rela~ão aos

tecnológicos a sua volta. Lembra que, enquanto os blbliotecários



ocupam-se em consolidar seu status econômiCO e social, O contexto
e as características das bibliotecas e do trabalho nas

usuariOs continuam SOlicitando acessos tradlcionais.

continuam predominantemente de materiais lmpressos~

das

Então

fontesasdrasticamente.têm mudadobibliotecas

bibliotecas

seus

um esvaziamento nos horlzontes das bibliotecas everlfica-se

dependência de blbllotecarlOS na busca de

na
fac ilidades,

lnstrumentos ou produtos por parte de outros profissionais.
o bibliotecarlo não pode Viver s6 com os livros, mas preCIsa
aprender a operar com outros "mundos desagradáveis ou cruéis" das

técnicas inovadoras.

comércio,

da sociedade ao complexo crescimento de

acomodar aseetc.política,educac;:ão,
valoresde

finanl;as,
mudanças

impacto
Nenhum aspecto da atividade das bibliotecas escapou ao

da automac;:ão, o que tem sido um processo contínuo de
educac;:ão mútua através do qual os bibliotecários têm aprendido a

compreender o potencial do computador, e os analistas de sistemas
têm descoberto que as operac;:ões das bibliotecas não

levianamente ignoradas como análogas a outros
podem ser

slstema",
c ient íficos e administrativos. Entretanto, enquanto os
bibliotecáriOS brigam para encobrir suas técnicas e atitudes
tradicionais de catalogac;:ão em sistemas automatizados, outros têm

desenvolvido um produto/serviC;:o inteiramente novo para Substltulr
as bibliografias e grandes informac;:ões de sistemas de banco de
dados construídos e operados sem nenhum envolvimento dos
bibliotecários tradicionais. Os sistemas de auto-serviço de
catálogos e serVll;os de clrculac;:ão on-line nos terminais Ja



eKIstem e serão aperfeIçoados e multiplIcados. Esses serVIço,;
automatlzados não vão elIminar ° staff de bibliotecárlos, mas
,rão alterar-lhe as rotinas e atividades de trabalho.

Os b,bliotecários têm encarado com Insegurança seu

trabalho por razões econômlcas, não como efeito da tecnolOgIa,

afIrma FINE (19861. No entanto CUADRA (19691 escreve .~ue um aviso
é dado pelos ~ue desenvolvem bancos de dados:

"Não é necessário ou inevitável que os
bibliotecários mudem suas rotinas e processos
de servicos para lncluir-Ihes adornos e
tecnologia avan~ada. Não é necessário que as
bibliotecas mudem seus conceitos de opera~ões
de circula~ão e. dire~ão a uma completa
distribui~ão. Não é necessário que as
bibliotecas invistam e. computadores e outras
parafernálias para prover seus usuários com a
mais elevada possibilidade de acesso a
materlais de referência. Não é necessário que
as bibliotecas perten~a. a redes e sistemas
para aumentar e melhorar a identifica~ão e
obten~ão de materiais para seus usuários ..:
Entretanto, essas fun~ões estão se fazendo
necessárias e se a biblioteca não o fizer,
algum outro tipo de agênCia o fará. Esta
agência, entio, ocupará o papel central na
administra~ão da informa~ão, papel que ainda
é ocupado pela biblioteca."

As palavras de CUADRA são claras. Enquanto a tecnologia

não pode causar deslocamento ou ellminação do trabalho, a

resl~tência à mudança pode conduzir a esse mesmo fim. Saliente-se

que esse comentário foi feito há pouco maIS de 20 anos, mas
continua válldo alnda hoje. MALINCôNICO (1983c) lembra que nas
~Itimas décadas as bibliotecas têm absorVido novas tecnologlas e

mudanças tecnológicas como planejamento estratégico. Elas têm

Sido atlngidas por duas das mais potentes tecnologias eKIstentes:



processamento de dados eletr6nlcos e comllnlca~ão Instantânea.

automatizadoPesqUl5a

circulaf;ão,
catalográfica

controle de
.on-line,

perlódlcos
controle

e seriados, produ~ão
de

de

abstracts e índices, slstemas de informa,ão e referêncla eram

virtualmente desconhecidos na ddcada de 60. HOJe são l'lgar-comum

nas blbllotecas. A lntrodu~ão desses 5istema5 tem aumentado os
problemas tdcnicos, socials e polítlcos, o que tem provocado
esfor,o e empenho dos blbllotecários para resolvê-los.

HALINC6NICO (1983a), quando aflrma que as causas da
reslstência à mudan,a 5ão raramente óbvlas para quem está de fora
do grupo afetado, corrobora com COCH & FRENCH (1948) e com
LAWRENCE & LORSCH (1972) que o problema da resistência à mudan,a

e mais social do que tdcnlco. Acrescenta ainda que os problemas
se tornam mais complexos e lntensos quando a mudan~a e
acompanhada pela introdu,ão de tecnologias eletr6nicas. DE

.b i b I i ot ecas.

inve5tlmento.
referlndo-se a isso com temor pelo insumo e alto

Torna-se, então, evidente a melhorla nos serVl'OS
oferecidos pelas bibliotecas após o evento da

Entretanto alguns estudos têm apontado efeitos negativos da "hlgh
technolog~" em quem a tem reallzado: medo, desordem físlca,
dificuldades soclais e psicológicas, o que tem sido descrlto como
stress tecnológico.

BrCHTELER (1986) , ao comentar o fen6meno do stress



tecnolÓglCO, acrescenta e enfatlza que o uso lntenslVo do
l

computador altera a natureza do próprlo trabalho, porque as
pessoas sentem que controlam suas tarefas menos do que
tradlclonalmente. o trabalho se realiza de forma cada vez malS
ráPLda, de manelra que em pequenos lntervalos de tempo viío

alterando as necessldades de desenvolvlmento de slstemas. Quando
novos programas e slstemas automatlzados são sugerldos ou
lmplantados, surge} então, uma forma de resIstência a mudança,
causada pelo temor das pessoas de se verem cada vez malS
substituídas pelo computador

Os lndivÍduos que malS se ldentificam com o computador
têm malor dificuldade de soclalização com

aflrma alnda 8ICHTELER ( 1986) que diz

as

malS:

outras

"elas

pessoas,

preferem
interaglr com

personalidades
slstemas algorÍtmlcos (sIm/não) e tornam suas

mais mecanicistas. São tipIcamente mUIto

competentes, trabalham melhor sob pressão e têm grande padrão de

excelência. Têm seu modelo de comportamento conforme a
tecnologIa." Assim, as políticas, ações e atltudes em relação

aos computadores por parte de administradores podem ser fonte de
stress tecnológico, cujos aspectos psicológicos e SDClalS cita:
"esses lndivíduos isolam-se dos demais; têm impaclêncla com
pessoas desorganizadas e ilóglCaS;sentem sua mente como um
computador; as demais pessoas sentem dificuldade de se
comunicarem com eles para explIcar o que querem que eles

Aqueles lndivÍduos Já não falam mais como pessoas normais,
façam.

sendo
necessárIo ser totalmente preC1SO e lógICO para que eles entendam

o que se quer expressar.
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MALINCõNICO (1983a) não consldera sérlas essas
lmp Ilcaçoões em bibllotecas especlalizadas. Sua observaçoão
demonstra que os especlallzados acham que

pesqUISa em banco de dados é vltal, crlativa e parte lnteressante
de seu trabalho.

ASSim verlflca-se que a automaçoão de bibliotecas pode
causar mudançoas drástlcas no local de trabalhoi novas maqUlnas ~

novos SIstemas oferecendo oportunldades únicas, cUJO desafIo para

o staff é acelerar o rItmo das Interaçoões dIárIas. Cada mudança,
apesar de proveltosa, pode também provocar stress no pessoal que

deve lmplementar as novas tecnologlaS ao mesmo tempo que manter a

sobrecarga normal de trabalho. Deve-se, POIS, reexamlnar as metas

organlZaclonals e delinear novos objetlvos para uma boa saúde do
trabalho, o que nunca foi tão necessárlo quanto atualmente em
meio à revoluçoão tecnológica.

Lembra ATKINSON (1984)
e

soclal,

todaquase

era de

que

numaparticularmentetemporárla;

política e econômica, onde o papel aproprlado ao bibliotecárlo,

bem como sua resposta profisslonal malS adequada e demonstrar a

validade da mudançoa tecnológica, lnstruir no uso da tecnologla e
transferlr esse uso aos interessados. é preciso ter em mente,
segundo esse autor, que para a introduçoão de novas tecnologias e
necessarlO atentar para o romPlmento da própria tecnologld
anterior, a fim de encontrar-lhe novas vantagens de ut 11 izaçoão.
Comenta que num período de rápido desenvolvimento de tecnologlaS,

mUltas mudançoas terão de fato uma vida limitada, cujo conceito
proPlcia olhar a utilldade dos materiaIs e acervo nas bibllotecas
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e a utllidade de processos, catálogos, indlces e instrumentos que

a blblioteca crla para usar aqueles materlals.

Quanto ao uso de materials não-convenclonais em sua

dtivldade, constata-se que, embora alguns bibllotecárlos Já
esteJam atentos para uma maior lmplementação desses materlals ou

servlçOs, alnda há uma tradlção ou apego aos materlais e

tradiclonais de atuação na proflssão

5.4 r.cnologia como indicador de resistência

metodos

Em 1978, um proJeto de pesqulSa patroclnado pelo US

resistência às inovações em bibliotecas

delineado para focar a resistência

Office

estudo

of

foi

Education

aplicada

(FINE, 1980) anallt50U o

e

fenômeno

públicas.

como ela

da

O

afetada pelo comportamento, relatando a opinião de bibliotecários
e o amblente organlzacional no qual a lnovação era proposta. O

prlmeiro passo no desenvolvimento do estudo foi conslderar que
trad ições, crenças e valores poderlam estar relaclonados com o
fenômeno da reslstência em relação à tecnOIOgla em bibliotecas,
e desenvolver um modelo em torno do conceito de rec;istêncla, a
fim de delinear a verdadelra reação de reslstêncla como uma
resposta racional. o segundo passo foi determlnar, através da
literatura

conjunto
de Biblioteconomia, a partir de fontes primárias,

de outras variávels que poderlam hipoteticamente
um

ser
antecedentes ou correlatas deste fator de reslstência. A

reslstêncla, como foi lnterpretada no conteKto desse estudo, e um

fenômeno psicológico, mecanismo psiquico para evitar uma ameaça



manifestada pelo comportamento \verbal ou não verbal), que porie
ser Intelectualmente raclonalizado, sendo um fenômeno
incon$ciente, baseado na compreensão do medo ou amea~a.

Foram analisadas duas populal;ões no estudo cItado
bIbliotecários admInIstradores de biblIotecas e bIblIotecárIos
exercendo outras funl;ões técnIcas. Os primeiros foram unânImes em

afirmar que a tecnologIa em suas bibliotecas era efetiva e

benéfica. Já os demaIS disseram que faziam algum uso corrente da

tecnologIa em seu trabalho, que se sentIam confortáveis dIante da
tecnologia, descobrIndo que ela era eficiente no armazenamento,
busca retrospectIva e transferênc ia da informal;ão. Isso
demonstrava que havia pouca ou nenhuma resistênCIa à mudanl;a
tecnológica nas bIbliotecas. Entretanto, o estudo não fOI,
origInalmente, ligado à tecnolOgIa, mas ao complexo fenômpno

humano, algumas vezes obscuro, que acompanha lima mudanl;a maIor.

Os achados revelaram,então, modelos e tendências, InconsistêncIas

e contradil;ões, áreas de pre6cupal;io e sutIS pontos de stress que
tendIam a ser Ignorados, porque pareClam ser aspectos
InSIgnificantes no contexto geral Ent ret ant o foram
InconSIstências e pontos de stress que permitiram compreender
05 trabalhos de reSIstênCIa e sugeriram caminhos, os quaLS

comel;aram a se manifestar em atitudes, desejos e, eventualmente,
em comportamentos. Foram selecionados quatro desses achados
deVIdo a suas implical;ões relevantes aos técnicos como agentes de
inoval;ão:

a) a resistência e identificável e medida como um fenômeno
afetlvo malS do que como processo intelectual,



b) a resistência nao e um fenômeno estátlco resultante de

.... í7' f

conjunto particular de característlcas da personalldade do
lndivíduo, mas emerge como fortemente dependente do amblente
ao qual a inova,ão é proposta;

cl forte efeito de grupo de respostas socialmente deseJávelS nos
relatos dos bibliotecários em relação à tecnologla. A

lmpllcação desse achado e que a tendêncla em direção ao
conformismo prof1ssional pode obscurecer e distorcer a
expressão de resistênc1a. Entretanto, se por um lado os
resu Itados sugerem que os bibliotecár1os, no relato de suas
próprias atltudes são geralmente positivos em relação às
lnovações tecnológicas em suas bibl1otecas, por outro lado,
são ambivalentes em relação a elas. Isso é demonstrado
lhes e perguntado se a tecnologla lhes tem trazido

quando

alguma
preocupação e 26" dos informan tes (num t ot a I de 801

responderam Slm, prolongando suas respostas. No entanto para
todas as respostas negat1vas f01 acrescidoquase

"Não, exceto "Não, Isto é,

algo como.
"M1nha preocupação é

com o cidadão comum, essas coisas não são tão simples para
eles usarem. Eu quero ajudar o cldadão comum" Outros
responderam com a noção de que a tecnologia é lnevitável, que

não se tem escolha, mas que se deve aceitá-Ia por melhor ou

pior que seja. Apareceram grandes temores, frustrações e

lronias no contexto das entrevistas,

dIa resistêncla a inovação pode origlnar-se na reação do<;
agentes de mudança e, então, tornar-$e uma inovação mal
orientada. Saliente-se que, enquanto a



bibliotecárlos tecnológlcas

...,
. ,::>

nas
bibliotecas, há uma grande expressão de sentlmento negatlvo

em relaç:ão aos tecnologistas, lstO é, que eles não devem tomar
decIsões pelas bibllotecas, que a llnguagem que usam e os
textos que produzem são desnecessariamente compllcados e,

fundamentalmente, que eles são máquinas orlentadas, enquanto
os bibllotecárlos são pessoas orlentadas.

Ainda FINE (1980) salienta que a literatura sob re
tecnologla em bibliotecas sugere cada vez malS, que somente se os

bibllotecários forem trelnados no uso da tecnologia, eles poderão

aceltar as lnovaç:ões tecnológlcas, que as atitudes em relaç:ão aos
tecnologistas não e de alterar a forma de trelnamento dos
bibl1otecárlos, mas que os tecnologlstas ou quem propõe novas

tecnologlas às bibllotecas precisam também ser treinados na arte
do efelto das mudanç:as nas organizaç:ões Conclul que a
da tecnologla pela maloria dos bibliotecárlos é eVldente e pode
ser a expressão de uma nova espécle de tradiclonallsmo, sendo
Incorporada maIS do que a expressão de adaptaç:ão a lnovaç:ão.
Então a aceltaç:ão das tecnologlas existentes no momento,por parte

dos blbliotecárlos, não lndica que lnovaç:ões tecnológlcas futuras
terão fácil aceitaç:ão.

A revolú~ão tecnológica tem sido uma experiêncla mUlto
complexa para os bibliotecários, conduzindo a grandes
mas também momentos repletos de problemas. Como em outras
proflssões, afirma ALLEY (1988), no que concerne a mudanç:a
tecnológlca, os bibliotecários têm descoberto muitas verdades: o
tempo prevlsto para a realizaç:ão das tarefas muitas vezes não e



realistlco, os sistemas nem sempre atendem ~s demandas, e ~

eficiência, por vezes, não é alcan~ada. Problemas técnIcos não
previstos, seguIdamente, surpreendem os trabalhos. Mas também e

v~rdade que nenhuma outra alternativa trouxe tanta mudan~a para a
b lb 1lot eca.

Dentre as Instltul~ões destinadas ao grande público, as

adotando-a em seus

bibliotecas foram as pioneiras a reconhecer

tecnologia para a admlnlstra~ão da lnforma~ão,
o potencl,d d ••

serVlços, mas apesar disso a reslstêncIa continua acompanhando ti

era da tecnologIa nas bibliotecas, afirma FINE (1986) em outro
artigo. Salienta também que a biblioteca e a profissão da
lnforma~ão têm dado pouca aten~ão aos aspectos psicológicos da

mudan~a em Seus profIssionaIs. A llteratllra de Biblioteconomia
está repleta de relatos de novas tecnologias e novas
novos proJetos e novos problemas. Mas eXiste uma

apl ica,ões,

lacuna em
peSqUISaS relacionadas com o impacto pSicológico dessas mudan~as
nos biblIotecárIos, o intermediário que precisa condUZir a
tecnologia e o usuário numa intera~ão produtiva. Enquanto há
muitos estudos relativos a atitudes, valores e comportamentos,

uma revisão de literatura revela poucos trabalhos dedIcados aos
fatores psicológicos que resultam ou afetam a acetta~ão ou
rejei~ão da inova~ão tecnológica pelo bibliotecário.

Através

desestabillzador

realizados

preocupar
elemento

alguns

um
biblIotecárIos,com

ser.pode

capaz de

tecnologia

estudos

equi Iibrio,

a

de

do

queconstata-se

bibliotecários; enquanto outros registram o fato e ponderam sobre

sua influêncIa. admitindo-a. Assim a inova~ão tecnológica aparece



resistência.

como lndlcador a ser conslderado, podendo estar assocli'ldo

5.5 Infra-~~trutura da biblioteca

são as i'ltitudesSoclals, de geracão em geracão, que

Há, alnda, outros tlPOS de mudancas nas bibliotecas.

induzem
servlcos de blblioteca a se adaptarem a essas mudancas.

Aparece. ainda, a resIstência a mudanca em outros
setores muitos blbliotecários consideram o impacto nas condicões
econômicas do orcamento da blblioteca. A recessão tem sido forte
e não unlforme no crescimento das bibllotecas no mundo lnteiro de

tals operacões em bibllotecas é eficaz e ~ efic1ente? d

Como os bibllotecárlOs podem responder a essas questões?

USUárl05j

recursos.

e

e

<;obrp

isso

eficaz

Refere-

esforci'ldo
se

fazer

têm-seEnqui'lntoos bibllotecárlOs

seus orcamentos, é questlonável saber

Há d01S julgamentos desejáveis para se

se alcanca seus objetivos com um mín1mo de

manelra geral

aumentar

at inge seus propósitos. isto e. se sat 1sfaz aos

por

se

.uma

eficiente

suficiente.

se a 1SSO AllEN (1984): eles precisam dominar seus 1nstrumentos e

tecnologias relevantes para operar os serv1COS das b1bllotecas e

tamb~m precisam continuar com a capacidade de responder

essas respostas e a confianca no conhecimento das

imaginativamente

operacões

circunstâncias de mudancas. bas"única

oportunldadOi's

A

dasdo staH.e

às

bibliotecada

parasegura

tecnológicas que continuam surgindo e das necess1dades e demandas
de usuários e de não-usuários das bibliotecas. Enquanto
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prof,ssão, os bibliotac~rios estão somente começando d perceber a

necessidade deste conhecimento.

parpcem preS~lonar maIS aos biblIotecárIos como provedores

Num cenarlo de desafios e mudanças, os problemas que

da
Informação são relatados peja tecnologIa e pela economIa. No

tecnologia vai-se e~pandindo e

indústrIa de
a habilidade

essas

alta

outra.a

e manter

com novas

uma

comprar

mudando

peladia

atuam em oposição

e a capacIdade de

cadaa

forçasduas

anuncIadas

a

entanto,

en quant o

lnven,ões
tecnologla,

esses recursos contInua a diminuir. Entretanto, como,
efetivamente, implementar programas de desenvolvimento de pessoal

e estimular o auto-desenvolvImento são as malS importantes, porem

nao as maIS fáceis, questões a responder, desde que nesse sentido
demandam a aceItação de novas idéias e conceitos, conhecendo
novos Instrumentos e técnIcas, que rompem com antigos háb,tos e

alteram o bem estabelecIdo modelo de comportamento

A lnovação é fonte de mUltas mudanças e varIaS fatores
são determinantes, incluindo satisfação no trabalho com suas
variáveis de status e prestígio profissional. controle das
condições do próprio trabalho. coesão de grupo,

gratifIcação pelo desafio e variedade de tarefas.
e auto-
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Muitos são os autores que se ocuparam em de~crever os
fenômenos da . reslstêncla à mudança, mas poucos o fizeram com

profundidade eqUidade
., ,

os fundamentos para

tamanha,
Encont ram-'se, então, em

e

sua obra

~-' 'quanto JUDSON (1967)

este
estudo, tendo-se, contudo, acrescido alguns element'os ana llsados

mals o modelo da pesquisa.

por ZAL TMAN: 'DUNCAN & 'HOLBEK (1973), . <

a fim de enrlqUeCer ainda

Em primeiro lugar, há que se descrever o pensamento e a
anállse de JUDSON (1967), que deflne mudança como qualquer
alteração lnlciada pela admlnlstração na situação ou no ambiente
de trabalho de um indivíduo. Como elemento inlclal para implantar
mudança, e. segundo o autor, essenclal identificar os métodos
para alcançar "os obJetlVOs propostos.' segue-se
necessidade de a administração responder: o que deve ser
conse.guido, e por quê? Por que é-necessário fazer mudanças,
qual' ierá'a vantagem de faiê-las? Quais são os métodos a serem

• I ~ .'

usados na consecução dos objetlvos a longo prazo? Preclsamente o
)

que será mudado em conseqUência do método particular

o esclarecimenfo. a priori, desses pontos será

selecionado?

,
determinante para conduZlr

.,
com maior segurança a

fator

"mudança
desejada, além do que permltirá novas alterações no decorrer do
processo, caso 5urjam fatores novos, A fleKibilidade e a

objetlvidade são, portanto, essenciais para o sucesso da mudança



Afirma JUDSON (1967) que toda e qualquer mudança' tem

três espécies de efeitos sobre as pessoas nela envolvidas. Os

efeitos de comportamento são todas as alterações que eles deverão

fazer na manelra de executar o trabalho. Os efeitos psicológic~s

são todas as alterações feitas na maneira de o indivíduo se

relacionar com o seu trabalho e encará-lo. Os efeitos sociais são

as mudanças que ocorrem nas relações já estabelecldas entre as

pessoas envolvidas e entre elas e a organização. Tanto os efeitos

psicológicos Como os sociais tendem a estimula; dúvidas na mente

das pessoas em questão. Quando se sabe o suficiente tanto a

respeito da natureza da situação existente como da mudança em
estudo, e possível predizer o aparecimento provável de certas
espécles de problemas

Para que uma mudança seja realizada com sucesso, a

adminlstração deverá agir de maneira positiva quando confrontada

com todos os seus efeitos sobre o comportamento: psicológicos e
sociais. Antes que tais medidas possam ser tomadas, no entanto,

os administradores de organizações deverão compreender, o melhor

possível, por que razão esses efeitos levam as pessoas envolvidas
a ter certas atitudes no que se refere à mudança.

Qualquer pessoa, quando confrontada com uma mudança,
, .,

toma atitudes que são influenciadas por fatores da própria
persónalidade, elementos do ambiente organizacional e conflitos
gerados pela própria mudança.

A relação entre atitudes e comportamento não é uma
'I -re açao direta, isto é, alguém que se sinta apreensivo e



antagônico diante de uma mudanç:a pode não mostrar,
necessariamente, sua oposição de um modo que reflita diretamente
sua atitude. Pelo contrário, poderia comportar-se de maneira que,
aparentemente é bastante diferente dos seus reais sentimentos.
Mas, apesar seus sentimentos poderão influenciar sua
conduta de outras maneiras mais ,sutis.

Os
pessoas são:

fatores que geralmente influenciam as atitudes
" das

a) sentimentos predispostos: é um fator profundamente individual
e pessoal. Está relacionado com mudanças profundas que
ocorreram desde o nascimento e a infância. Para um adulto, as

suas eKPeriênc1as com mudanç:as no passado podem ter influência

marcante sobre suas atitudes relacionadas com mudanças atuais,

b) sentimentos de inseguranç:a: a medida que se tem da
seguranç:a depende também das eKPeriências passadas,

c) crenç:as culturais e normas de conduta: crenç:as e normas da
sociedade influenciam as atitudes dos indivíduos diante das
mudanç:as. Pesquisas mostram que o homem tende a crlar uma
cultura e sociedade para suprir suas necessidades, sendo ela
válvula de escape para eKPressá-las,

d) confianç:a: a boa vontade de qualquer pessoa com relação a
mudanç:as depende, em parte, até que ponto vai sua confianç:a em
seus superiores. Esta confiança se consolida depois de um
tempo de convivênc1a e eKPeriências passadas,

e) acontecimentos históricos: as atitudes diante de mudanças vão



ser influenciadas pelos aconteclmentos que a precederam,
como;

- diretrizes, práticas e costumes passados da organização;

- a natureza de sua administração passada e presente;

tals

dignas- o ponto até o qual essas administrações provaram ser
de confiança;

- a maneira pela qual se fizeram as mudanças no passado;

- a natureza dos efeitos posteriores dessas mudanças passadas.

f) apreensões e esperanças; as atitudes para com uma mudança
sofrem influência de apreensões e expectativas em decorrência
de nossas necessldades pessoais e organizacionais;

g) a maneira de fazer mudança; seus efeitos quando é introduzida;
- o número de ordens aumenta;

as pessoas tornam-se mais telmosas quando têm que mudar suas
atitudes sem razão aparente;

- suspeitas e temores aumentam se a mudança se mostrar
irreversível ou irrevogável,
os indivíduos sentir-se-ão apreensivos se não tiverem

podem se ressentir se não forem comotratadas

informações

implicações;

- as pessoas

suficientes sobre a mudança, seus efeitos e

indivíduos, mas como grupo indiferenciado.

fórmulasem suas características, não se podem aplicarúnicos
Como cada. situação e cada indivíduo envolvido são

interessados.
pelosrecebidapara predizer como

Apesar
certa

disso,
mudança sera

a administração deve entender a
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que
~

antes de poder'an~~cipar, com sucesso, as pro~~veis ;t'itudes

natureza e a or~gem dos fatores que modelam as atitudes pessoais,

surgirão diante de uma mudança específica. A identificação dessas,
IProbabilidades é necess~ria para a introdução e implementação de,
'uma ~,mudança, Assim, para se alcançar o m~Kimo de benefícios de
qualquer inovação, deve-se criar um ambiente que minimize o
;comp~rtamentó de resistência e estimule tanto a aceitação como a
tcooperação "

A avaliação de uma pessoa em relação a qualquer
futura é,

.pois, •influenciada
..
por desejos, temores,

, • I
'suspeitas e crenças, Para se assegurar de que suas apreensões não,
;se tornario realidade, o indivíduo defende e protege sua posição,
.apresentando resistência. Essa resistência pode assumir v~rias

lformas, dependendo da pe~sonalidade do indivíduo, da natureza da
mudança propriamente. dita, das suas atitudes para com essa
mudança e das que derivam do grupo e da organização com seu
conteKto de ambiente. JUDSON(1967) acredita que o comp6rtamento
Iindividua 1 e .de grupos pode variar ,dentro de um espectro de

possibilidades, onde num eKtremo'aparece a resistência ativá e no
,outro o.apoio total, conforme demonstra o QUADRO 1.



QUADRO 1: ESPECTRO DOS COHPORTAHENTOS POSSÍVEIS DIANTE DE UHAHUDANÇA

r

=================================================================

Aceit ac;ão

Indiferenc;a

Resistência
passiva

Resistência
ativa

- cooperac;ão e apoio entusiásticos
- cooperac;ão
- cooperac;ão sob pressões da gerência
- aceitaç:ão
- resignac;ão paSS1va
- 1ndiferenc;a
- apatia) perda de interesse no trabalho
fazer somente aquilo que for ordenado

- comportamento regressivo
não aprender
protestos

- trabalhar segundo as regras
- fazer o menos possível
diminuir o ritmo de trabalho

- retraimento pessoal
- cometer "erros"
- causar danos
- sabotagem deliberada

=================================================================
Fonte: JUDSON (1967, p.64)

Considerando qualquer uma das formas de resistência,
têm-se que todos os tipos de oposic;ão são uma espeC1e de
comportamento agressivo

mudanc;a o autor cita;
ou hostil Como formas de reac;ão a

a) frustração e agressão; nesses casos, o indivíduo pode agir de
três maneiras:

- retraindo-se da situação (faltas, demissão, etc. l)

tentando influenciar outras pessoas mais fracas;
- dirigindo seus sentimentos contra si mesmo (doenc;as
PSicossomáticas);



b) resistêncla organizada e a resistência do grupo, e não apenas
de uma pessoa. Aparece quando temores e prevlsões são

contagiosos

possui j

ou por necessidade de autoproteção que cada um

c) aceltação das mudanças: aceitação entusiástica numa forma
comod,sta, onde aceitar e~lge menos esforço do que resistlr.
Alem disso, a mudança pode significar uma ameaça
que cooperar com ela e melhor,

tão grande

d) lndiferença às mudanças: pode ser uma forma sutil de oposição,
apresentando-se de duas maneiras.

- o indivíduo mostra-se lndiferente aos problemas,

o indivíduo dá importâncla a assuntos sem relação com o
problema em questão.

As causas fundamentais da resistência são tanto os
efeitos reais como os imaglnários da mudança sobre

nela estão envolvidos, bem como a maneira pela qual
aqueles que

a mudança
está sendo feita. Assim, a resistêncla à mudança constitul-se,
muitas vezes, no único obstáculo ao sucesso de sua efetivação.
JUDSON salienta que e necessário reconhecer que a resistência a

mudança não é o problema fundamental a ser resolvido, mas

geralmente e um sintoma de problemas mais básicos, Ja que, na

realidade, a mudança propriamente dita e muitas vezes tão somente
o símbolo daquilo a que se está resistindo.

A fim de possibi Iitar o desenvolvimento de planos
apropriados para minimlzar qualquer resistência, e necessárlo
antecipar a forma pela qual as pessoas envolvidas podem reagir



quando afetadas pela mudança. Mas também para que esses planos
sejam aplicados com eficiência é necessário, ainda, analisar os

pessoais e organizacionais possa ser resolvlda

situacionais

necessidades

fatores

as

ser

com

autoro

pode

entreconfl itosdos

sobre os quais maior influêncla
de que grande partefim

de comprometlmento dos objetivos desejados

a

mínimo

exercida,

um

sintetiza essas idéias no QUADRO 2.

A gerência de uma organização pode minimizar a oposlção
a uma mudança com maior eficiência se tentar antecipar as razões

e a intensidade dos sentimentos e atitudes oposicionistas. Então,
para prever a e><tensão da resistência, a gerência pode
identificar alguns dos possíveis lucros e perdas originados

aceitação
acordo com as

pela

mudanc::as,das

dearranjadasres.postas

de

de

razões

através
principais
mudanç:a,

por esperanças/temores, tais como: perdas

conveniência

dei ineadas

econômicos; segurança pessoa I, inconveniênc ia ou

ou ganhos

pessoal maior, menor ou maior satisfação no trabalho, temores ou

a mudança, crenças culturais. Qu~ndo a sensação referlr-se

e><pectativas

fazer
sociais, irritação ou satisfação com a maneira de

a temor, relaciona-se a possíveis razões para resistir as

mudanças. já qUe a idéia se assocla a perdas presumidas, valores
negativos. Quando a sensação referir-se a esperanças, relaciona-
se a possíveis razões para aceitar as mudanças, já que a idéia se

vlncula a ganhos ou lucros presumldos, valores positivos.




















































































































































































































































