






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.



1.- Mudança desejada

Qual o objetivo da mudança que queremos contribuir para a sua ocorrência? 

Quais são os problemas que queremos contribuir para a mudança? 

Quem são os atores envolvidos no processo de mudança? 

Que período de tempo estamos visualizando? 

Em que nível estamos vendo a mudança (eventos, padres e estruturas)?



2.Análise do contexto I

Qual é a história que justificaria a mudança que queremos 
promover? 

Onde ocorre o processo de mudança? 

Qual é o histórico do processo? 

Quais são as condições políticas, sociais e econômicas que 
afetam ou são afetados pelo processo de mudança?



2.Análise do contexto II

Quais são os pontos de conflito e quais são suas causas?

Que tipo de relacionamento existe entre os atores envolvidos e quais
padrões de relacionamento existem?

Quais estruturas sociais (Instituições formais e não formais) a serem
consideradas em nossa análise e como elas influenciam o processo?

Que outras iniciativas estão em andamento e que poderiam
acrescentar força ao processo de mudança?



3.Pressupostos iniciáis

Quais são os pressupostos que sustentam nossa Teoria da Mudança? 

Como podemos garantir que esses pressupostos sejam válidos e precisos ao formulá-
los? O que não estamos vendo e precisamos considerar? 

Nota É obrigatório revisar esta seção à medida que prosseguimos na formulação de 
nossa Teoria da Mudança. Isso ocorre porque o processo de formulação da Teoria da 
Mudança é iterativo e requer constante revisão, tanto das suposições quanto das 
condições subjacentes à Rota da Mudança.



4. A Rota da 
Mudança I

Quais são as áreas 
estratégicas nas quais 
concentraremos nossa 

ação? 

Quais são os objetivos 
estratégicos das áreas 

definidas? 

Por que essas áreas e 
não outras? 

Eles precisam ocorrer 
em cada uma das áreas 

estratégicas para 
alcançar a mudança

desejada?

Quais condições são 
simultâneas e quais são 

seqüenciais?



4.A Rota da Mudança II

Quais condições devem ser 
dadas a curto, médio e longo 

prazo? 

Que relações existem entre as 
condições visualizadas e as 

diferentes dimensões da 
mudança (pessoal, relacional, 

cultural, estrutural)? 

Como essas condições são 
afetadas ou afetam a dinâmica 

de poder existente? 

Qual a probabilidade de essas 
condições ocorrerem? 

Quais são os ajustes que 
temos que fazer na formulação

de nossas condições?
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