






PROPOSTA DE 
CONTEÚDO

A seguir, é apresentada uma proposta de
conteúdo para o formato de documento
de uma Teoria da Mudança. Para
incentivar um primeiro campo de análise,
algumas perguntas norteadoras são
usadas para ajudar a fornecer conteúdo
para as diferentes seções.



ELEMENTOS DA MUDANÇA

Quais são as ÁREAS 
ESTRATÉGICAS que sustentam

essa mudança desejada?

Quem são os ATORES 
ESTRATÉGICOS que podem
contribuir para a mudança

desejada?



CONDIÇÕES 
ESTRATÉGICAS 
(curto / médio / 

longo prazo)

Quais condições são
imprescindíveis que existam
para alcançar a mudança
desejada?

Como visualizaríamos essas
condições a partir de uma
abordagem de REALIZAÇÃO DE
RESULTADOS ESTRATÉGICOS?

Quais condições são
simultâneas e quais devem ser
atendidas sequencialmente?



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Que objetivos específicos vamos estabelecer a
médio prazo (3 anos?) para alcançar esses
resultados de mudança estratégica?

Que ações estratégicas (e com que indivíduos,
organizações e instituições) vamos estimular para
gerar condições sustentáveis e sustentadas para
promover nossas CONDIÇÕES ESTRATÉGICAS?



INDICADORES 

Quem determina o que
precisa ser observado para
saber se conseguimos as
mudanças desejadas?

Como sabemos que
alcançamos nossos objetivos?

Que sinais de mudança
observamos que nos
permitem saber que as
condições levantadas no início
já estão tendo mudanças
atualmente?



APRENDIZAGEM PARA MUDANÇA

Quais são as premissas (iniciais e de processo) sobre a qual se sustenta 
nossa lógica de mudança?

Com quem compartilhamos e discutimos?

Quem participou da construção e desenho de nossa Teoria da Mudança?

De que maneira vamos coletar as evidências que indicam a mudança?

Com quem e como vamos compartilhar essa evidência?

Como essas evidências nos permitem aprender individual e 
organizacionalmente e ser mutuamente responsável por nossas ações?
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