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QUAL A FINALIDADE DESTE 
MATERIAL?

• Apresentar um conjunto de fundamentos teóricos que 
sustentam o uso de teorias de mudança em iniciativas sociais. 

• Favorecer a compreensão sobre como construir teorias de 
mudança que apoiem processos de planejamento e avaliação. 

• Apresentar formas e modelos de teoria de mudança que 
ampliem o repertório cognitivo e a capacidade de 
intervenção. 

• Levantar críticas e limitações das teorias de mudança, a fim de 
ampliar a capacidade de escolha desta ferramenta.



A ORIGEM DAS TEORIAS DE 
MUDANÇA
• Oriundas de debates no Aspen Institute 

Roundtables on Community Change e 
inicialmente formulada por Carol Weiss, as 
teorias de mudança nasceram na esteira do 
Program Theory e foram uma tentativa de 
responder a 3 perguntas fundamentais: 

• Porque é tão difícil compreender os 
pressupostos sobre os quais as mudanças 
sociais estão apoiadas? 

• Porque as fases que antecedem os 
resultados finais e que mostram como uma 
política ou programa se desdobra nas 
comunidades são tão pouco evidentes e 
explicitadas? 

• Por que os stakeholders tipicamente 
desconhecem o caminho e os 
desdobramentos dos programas com os 
quais se relacionam? 



CAROL WEISS E OS FUNDAMENTOS 
DAS TEORIAS DE MUDANÇA

• Toda iniciativa social deve ser capaz de apontar os resultados de longo prazo que 
deseja alcançar, as transformações sociais com as quais se compromete. 

• Toda iniciativa social deve ser capaz de demonstrar as etapas que devem ser 
percorridas até que os resultados finais sejam alcançados, de forma a explicitar os 
passos, as entregas, os caminhos e os prazos necessários ao alcance de seus 
propósitos. 

• Toda iniciativa social deve ter clareza sobre os públicos-alvo para os quais trabalha e 
sobre os atores necessários ao trabalho, bem como das estratégias utilizadas para 
produzir os resultados esperados. 

• Toda iniciativa social deve ter clareza dos pressupostos nos quais apoia suas ações, a 
fim de ampliar seu grau de certeza sobre sua capacidade de alcançar resultados. 

• Toda iniciativa social deve ser capaz de oferecer uma narrativa clara e convincente a 
respeito de seus propósitos e estratégias.



QUE PAPÉIS UMA TEORIA DE 
MUDANÇA PODERÁ CUMPRIR?

• Apoiar processos de planejamento, monitoramento e avaliação. 

• Engajar stakeholders numa visão compartilhada. 

• Criar expectativas realistas sobre a iniciativa e seus resultados. 

• Orientar e embasar processos de decisão estratégica. 

• Alinhar missão, propósitos e estratégias organizacionais. 

• Criar alavancas para aumentar a efetividade de uma 
organização. 

• Favorecer o posicionamento e a comunicação de uma iniciativa.



ANNE KUBISCH E OS TRIBUTOS 
ESSENCIAIS A UMA TEORIA DE MUDANÇA

plausibilidade

vi
ab
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A lógica de articulação dos resultados faz sentido e se sustenta? 
Os resultados estão ordenados de forma correta? Os resultados 

intermediários são suficientes para alcançar os resultados 
finais? Há lacunas na lógica entre os resultados?

A iniciativa reúne de fato as 
condições necessárias para 

alcançar os resultados de longo 
prazo? Ela tem os parceiros 

certos? Ela tem o capital político 
necessário? Ela detém as 

tecnologias sociais necessárias? 
O tempo necessário aos 

resultados é viável para os 
stakeholders? 

Os resultados permitem que 
indicadores de boa qualidade 
sejam criados? Há indicadores 

sensíveis o suficiente para 
demonstrar os alcances? Os 

indicadores serão capazes de 
convencer os stakeholders? As 
práticas de monitoramento e 
avaliação serão capazes de 

nutrir a iniciativa e demonstrar 
alcances?



ACTKNOLEDGE E A DEMANDA POR 
TEORIAS DE MUDANÇAS ACCOUNTABLES  

• Um importante atributo para julgar a qualidade de uma teoria de mudança foi 
proposto pela organização ActKnoledge: accountability. 

• Para os autores, uma teoria de mudança deveria responder às seguintes 
perguntas: 

• A Teoria de Mudança está desenhada de forma a responder oportunamente 
à realidade na qual ela irá intervir? 

• A Teoria de Mudança tem foco suficiente em temas potencialmente 
transformadores da realidade, e abrangência suficiente para não deixar de 
fora esforços decisivos para as transformações necessárias? 

• Há clareza a respeito dos indicadores e resultados que serão diretamente 
medidos pela iniciativa (pelos quais ela será accountable) e sobre resultados 
esperados para o futuro, mas que não serão diretamente medidos?



OS COMPONENTES DE UMA 
TEORIA DE MUDANÇA

• Ultimate impacts, 
longterm outcomes, 
intermediate outcomes, 
short-term outcomes, 
outputs, strategies, 
assumptions, principles.



OS IMPACTOS FINAIS (ULTIMATE) E AS 
DEFINIÇÕES DE RESULTADOS (OUTCOMES)

ultimate impact
Alcances finais, mais complexos, de menor 
governabilidade e desejados no longo prazo 
ou como consequência final da ação 
(ex: pobreza eliminada)

Alcances também de longo prazo, mas que 
podem ser definidos de forma mais precisa e 
específica do que os impactos finais. 
(ex: renda contínua e suficiente)

Os alcances necessários para produzir os 
resultados de longo-prazo. Estão sob 
governabilidade razoável e são tangíveis. 
(ex: pessoas inseridas no mercado de trabalho)

Alcances mais diretamente produzidos pela 
ação, sob elevada governabilidade da iniciativa 
e bastante tangíveis. 
(ex: competências técnicas desenvolvidas)

long-term outcome

medium-term 
outcomes

medium-term 
outcomes

short-term 
outcome

short-term 
outcome

short-term 
outcome

short-term 
outcome



• Os resultados podem ser apresentados em vários níveis, não havendo relação 
entre a qualidade de uma teoria de mudança e o número de níveis de 
resultados. 

• Contudo, é crucial que a teoria de mudança não se torne uma “sopa de 
quadrinhos” de difícil apreensão, ou que ela exprima todos os possíveis 
resultados em todos os níveis. O critério de corte pertence a cada grupo e a 
cada caso específico. O próprio conceito “teoria" reforça a ideia de aposta, 
proposta, projeção assentada em diferentes aspectos: técnicos, políticos, 
culturais, sociais, históricos, etc. 

• Ainda que a imagem final da teoria de mudança não explicite as razões pelas 
quais um outcome leva a outro, é fundamental que haja coerência entre os 
mesmos, que haja linhas “invisíveis" mais razoáveis e defensáveis, que 
sustentem a causalidade entre os diferentes níveis e componentes da teoria.

OS IMPACTOS FINAIS (ULTIMATE) E AS 
DEFINIÇÕES DE RESULTADOS (OUTCOMES)



OS OUTPUTS, AS ESTRATÉGIAS E 
A POPULAÇÃO ALVO

pressupostos e princípios

outputs

short-term 
outcome

short-term 
outcome

outputs outputs outputs

público-alvo público-alvo

estratégias ou 
serviços

estratégias ou 
serviços

A população para a qual os outputs (produtos) 
são entregues, oferecidos ou disponibilizados. 
(ex: jovens de 18 a 21 anos)

As ofertas, bens ou serviços, tangíveis, 
oferecidas ao público-alvo. 
(ex: formação em programação digital)

As formas pelas quais as causas dos problemas 
serão tratadas, as formas de intervir. 
(ex: cursos profissionais de elevado valor de 
mercado)

As ideias que sustentam os resultados (ex: 
haverá demanda por profissionais) e os valores 
que guiam as ações (ex: inovar nos métodos)



A ARTICULAÇÃO DOS COMPONENTES 
DE UMA TEORIA DE MUDANÇA

ultimate impact

long-term outcomes

intermediate outcomes

assumptions

short-term outcomes

target population

outputs

strategies

assumptions & principles

Accountability line

As teorias de mudança 
podem assumir diversas 

formas e articular de jeitos 
variadas estes componentes, 

incluindo mais níveis de 
resultados, além da visão e 

missão institucional. Os 
pressupostos poderão 
aparecer na cadeia de 

resultados ou fora dela, como 
um atributo geral. A presença 
de indicadores em uma teoria 

será discutida mais adiante



• Os pressupostos são de elevada importância em uma teoria de mudança, e podem ser de diferentes 
naturezas: 

• Teóricos: são concepções que explicam ou justificam as relações causas entre os diferentes 
componentes de uma teoria de mudança. (ex: oferecer diferentes brinquedos, materiais e 
jogos favorece o desenvolvimento das crianças) 

• Políticos: são leituras que explicitam as formas como as relações e as dinâmicas de força se 
articulam, criando condições mais ou menos favoráveis ao desenvolvimento de uma 
iniciativa. (ex: envolver os técnicos do governo no projeto facilita o uso dos espaços e 
recursos materiais da prefeitura na formação dos jovens) 

• Econômicos: são informações ou tendências que vinculam o desenvolvimento ou o sucesso 
de uma teoria a variáveis econômicas, seja a mobilização de recursos de uma iniciativa, seja 
uma apreciação do ambiente econômico geral. (ex: o queda no preço das comodities 
reduzirá a renda dos agricultores) 

• Culturais: são leituras que vinculam o desenvolvimento ou o sucesso de uma teoria aos 
padrões de comportamento de um certo grupo populacional relevante à iniciativa. (ex: 
oferecer cursos diurnos ampliará a presença das mulheres nas formações)

OS PRESSUPOSTOS DE UMA 
TEORIA DE MUDANÇA



COMO CONSTRUIR TEORIAS DE 
MUDANÇA

• Estratégia organizacional, 
sentido da iniciativa, 
impacto esperado, mapa 
da transformação, cadeia 
de resultados, aposta de 
mudança



ACESSANDO O QUE UMA 
INICIATIVA DESEJA PRODUZIR

• Uma teoria de mudança não pode ser uma peça de planejamento 
normativo, mas sim o produto da reflexão crítica e da força criativa de um 
grupo social ou uma organização em diálogo com a realidade. 

• À medida que a mudança toca muitos e depende de muitos,  o framework 
que a sustenta deve ser fruto do trabalho de muitos, ou seja, de um trabalho 
que permita que cada stakeholder reconheça e se reconheça na estratégia. 

• As teorias de mudança são, portanto, ferramentas construídas no marco do 
pensamento complexo e das práticas colaborativas. Buscamos causalidades 
em ambientes complexos de baixa governabilidade para as organizações. 

• Por isso mesmo as teorias de mudança são flexíveis, servem a um contexto 
particular e um dado momento histórico. Devem, portanto, mudar à medida 
que a realidade também muda, respondendo aos contextos.



CAMINHOS METODOLÓGICOS PARA 
CONSTRUIR UMA TEORIA DE MUDANÇA

A. Consultoria 
irá produzir v1

B. Cliente irá 
produzir v1

1. Demanda, 
análise e desenho

2. Leitura de 
sobrevôo e 
entrevistas

Elaboração de v1 
pela consultoria

3. Oficinas de 
elaboração 

(revisão) com os 
clientes

4. Design

5. Validação com 
cliente e ajustes de 

design

6. Conclusão2. Intensa análise 
documental e 

entrevistas

Consultoria cria base e agrega 
inteligência



ACESSANDO O QUE UMA 
INICIATIVA DESEJA PRODUZIR
• Os resultados de longo prazo (long-term outcomes) são os compromissos mais essenciais de 

uma iniciativa. São o sentido público e a finalidade maior de sua existência e por isso merecem 
profunda atenção. Textos de visão e missão podem caber em uma teoria de mudança 
organizacional, mas não são obrigatórios e não devem se confundir com resultados de longo 
prazo. Perguntas que podem ajudar no processo de construção: 

• Qual o principal problema social que a iniciativa enfrenta? Que mudanças a iniciativa 
espera produzir neste problema? 

• Qual ou quais as mudanças mais significativas neste problema e que significariam que o 
mesmo foi superado? 

• Se todos os esforços realizados pela iniciativa derem certo e se os pressupostos 
estiverem corretos, que transformação será produzida na realidade ao longo do tempo? 

• Será este um resultado efetivamente viável ou será presunção? 

• De que maneira este resultado de longo prazo pode ser melhor comunicado? Que 
palavras e formas de expressão trazem mais clareza, força e inspiração a ele?



DEFININDO AS MANEIRAS COMO 
A MUDANÇA SERÁ PRODUZIDA

• Na linha das perguntas voltadas a criar uma imagem futura de resultados esperados, a 
construção de uma teoria de mudança exige que outras perguntas sejam adicionadas de 
forma a assegurar que resultados superiores sejam presididos de resultados intermediários, 
primários e assim sucessivamente, até que se esteja falando de estratégias, nível mais 
inferior de uma teoria e registro que figura fora do campo de resultados. Algumas 
perguntas podem ajudar nesta etapa: 

• Quais resultados são necessários para que os resultados de longo prazo sejam 
alcançados? 

• Que alcances são necessários (condições) para produzir resultados mais 
abrangentes, complexos ou de longo prazo? 

• Quais esforços devem ser realizados para que os resultados sejam produzidos? 

• A quem (qual público prioritário) tais esforços devem ser dirigidos? 

• Em que medida os resultados se articulam ou dependem uns dos outros?



FORMULANDO E EXPLICITANDO 
PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS
• Para construir pressupostos, devem ser feitas perguntas que estimulem o grupo a falar 

sobre as crenças, condições ou expectativas que dão sustentação à cadeia de resultados, 
mas sobre as quais tende a não haver ação intencional da iniciativa. 

• Há experiências teóricas que sustentam que tais resultados são possíveis? O que 
justifica que um resultado intermediário levará a um resultado superior? Porque 
estes resultados estão explicitados e não outros? Quais mudanças na realidade 
social e ambiental podem acelerar ou criar obstáculos para a teoria de mudança? 

• Para os princípios, que podem ou não aparecer nas teorias de mudança, procura-se 
identificar elementos teóricos, compromissos éticos e políticos ou condições técnicas 
que sustentarão a iniciativa. Princípios  (ou valores) são conceitos e práticas das quais 
uma organização não abre mão, sendo seus fundamentos mais essenciais. 

• De que aspectos a iniciativa não abre mão para intervir? Quais são os 
compromissos éticos, técnicos e políticos que guiarão a ação?  Que valores guiam 
as escolhas metodológicas, financeiras, políticas e técnicas da iniciativa?



PREPARANDO UMA NARRATIVA 
SOBRE AS MUDANÇAS DESEJADAS

• Tendo em vista que uma teoria de mudança é sempre 
graficamente representada, o que favoreça sua apreensão 
geral, mas dificulta explicações sobre ela, recomenda-se que 
toda teoria seja acompanhada de um breve manifesto ou 
narrativa capaz de ungir a imagem em um discurso simples, 
claro e inspirador: um discurso essencialmente político. 

• Uma narrativa, que não deve ultrapassar 1 página, a fim de 
manter a linha objetiva, tende a agregar os seguintes 
aspectos: 

• O que é a iniciativa (quem somos)? Que problemas 
são enfrentados? Que impactos são esperados? 
Quais resultados intermediários serão alcançados? 
Quais estratégias serão utilizadas? Quais 
pressupostos sustentam a ação? Quais princípios 
guiam a ação?  Quem financia a iniciativa? Etc.

P. ex. "Somos uma OSC 
comprometida com a 

erradicação do trabalho 
infantil no Brasil. Trabalhamos 

para que os governos, as 
empresas, a imprensa e os 

cidadãos reconheçam, 
denunciem e combatam o 

trabalho infantil, 
comprometendo-se com os 
direitos fundamentais das 
crianças e adolescentes. 

Atuamos com quatro 
estratégias voltadas a 

produzir mudanças em 
aspectos críticos da cadeia do 

trabalho infantil…" etc…



O USO DE INDICADORES EM 
TEORIAS DE MUDANÇA

• Tangibilidade, 
causalidade, evidências, 
influências, indicadores,  
comprovações, 
transparência, métricas



QUE LUGAR OS INDICADORES 
OCUPAM NUMA TEORIA DE MUDANÇA

• Em busca de conferir dimensões monitoráveis e avaliáveis a uma teoria de 
mudança e ampliar o compromisso de uma iniciativa com resultados 
comunicados de forma transparente, é desejável atribuir indicadores. Isto 
pode ser feito de duas maneiras: 

• Construir (selecionar) indicadores na imagem da teoria de mudança: 
selecionar indicadores cruciais, que sejam poucos e bons. 

• Construir uma matriz de indicadores ou uma matriz avaliativa que 
acompanhará a teoria de mudança. 

• Nas duas situações, a busca será por indicadores capazes de demonstrar o 
alcance de resultados, o que ganhará ainda mais efetividade quando 
acompanhados de critérios de julgamento ou de metas a serem alcançadas 
em um determinado período de tempo. 



QUE LUGAR OS INDICADORES 
OCUPAM NUMA TEORIA DE MUDANÇA

Outcomes Indicador Meta em 12 
meses

Meta em 24 
meses

Jovens em 
liberdade assistida 

reintegrados à 
comunidade 

Taxa de reincidência 
entre os jovens em 
liberdade assistida

20% 5%

Mulheres com 
acesso a pré-natal 

de qualidade

Taxa de gestantes 
que realizam ao 

menos 7 consultas 
de pré-natal

80% 100%

Rede municipal com 
merenda escolar 

orgânica

Taxa de escolas com 
acesso a merenda 

orgânica
50% 75%

Há diversas 
maneiras de 

trabalhar e criar 
categorias de 

desempenho para 
indicadores. A 

coluna 2 indica o 
tipo de indicador 

que pode 
aparecer nas 

teorias de 
mudança. As 

colunas 3 e 4 são 
mais comuns a 

matrizes de M&A



A ARTICULAÇÃO ENTRE 
FORMULAÇÃO E DESIGN

• Traduzir, articular, 
simplificar, relacionar, 
comunicar, inspirar…



A GESTALT  E A CAPTURA DO OLHAR 
PARA O SENTIDO DE UMA IMAGEM

• Ilustrações, ícones, gráficos, fotografias e outros elementos não textuais têm sido cada 
vez mais utilizados nas práticas editoriais e de comunicação. 

• Nas teorias de mudança, o apelo ao uso de ilustrações tem origem na necessidade de 
que a teoria de mudança seja capaz de demonstrar seus componentes e a articulação 
entre eles, de forma a traduzir em uma imagem inteligível e inspiradora, o complexo 
conjunto de ações de uma iniciativa. 

• Tendo em vista que uma teoria de mudança é algo abstrato e fruto de um longo e muitas 
vezes tenso processo conversacional, as ilustrações dão corpo ao que foi construído, 
tornando tangível, plástico, dinâmico e interessante os fluxos de diálogos e os pactos 
realizados por um grupo: uma imagem vale ou não vale mais do que mil palavras? 

• Gestalt é imagem total, é forma e estilo, o que pede que os processos de construção de 
uma TM provoquem o grupo para olhar para o conjunto, falar sobre ele, produzindo 
relações. É fundamental cuidar para que os grupos não “mergulhem" tanto em 
especificidades a ponto de perder a imagem geral que se deseja alcançar.



ALGUNS CRITÉRIOS PARA 
PRODUZIR UMA ILUSTRAÇÃO

• Encontrar um conceito estético que dialogue com o coração da teoria de mudança e que 
não entre em conflito com ele. Se, por exemplo, uma teoria de mudança fala de 
articulações, colaborações, processos interdisciplinares, etc., é fundamental que seu 
conceito estético reforce tais características. 

• Dialogar com a identidade visual da instituição, de forma a desenvolver um material que 
não entre em choque com a forma pela qual uma organização se posiciona. Em alguns 
casos, é também possível que a nova estética de uma teoria de mudança impulsione 
mudanças em toda a comunicação de uma organização. 

• Ter o leitor no centro das atenções, pois as teorias de mudança são peças voltadas a 
informar, clarear, influenciar e convencer stakeholders, o que implica que toda construção 
deve ser reader-oriented e não design-orientes. 

• Assegurar que a utilização de ícones e cores (bem como o conceito estético geral) dialogue 
politicamente com o publico-alvo e os stakeholders de uma iniciativa: questões de gênero, 
questões étnicas, cuidado com infantilização, entre outros, devem sempre ser considerados.



TEORIAS DE MUDANÇA EM UM 
MUNDO DE ÍCONES
• Ícones estão em todos os lugares da vida cotidiana. 

• Dialogam com a cultura de marcas, hegemônica no mundo contemporâneo. 

• São rapidamente reconhecidos em diferentes culturas. 

• Chamam atenção. 

• Reduzem ou eliminam explicações. 

• Comunicam sentidos, valores e sentimentos. 

• Dialogam fortemente com as gerações mais jovens. 

• São importante expressão de cultura digital. 

• Simplificam o que é complexo. 

• Tornam empático um material que trata de temas densos.



RISCOS E LIMITAÇÕES DAS 
TEORIAS DE MUDANÇA

• simplificações, 
linearidade da mudança, 
fragmentação, 
imposições e milagres 
sociais: os riscos de uma 
teoria de mudança mal 
elaborada



A FRIEZA NORMATIVA DE UMA 
SIMPLES TEORIA DA AÇÃO
• Uma teoria de mudança deve fugir das posições prescritas e normativas tão comuns aos 

processos de planejamento. Em suas origens estão o pensamento complexo e o 
reconhecimento de que todos os atores importam, influenciam e governam. 

• Uma teoria de mudança deve evitar torna-se uma “explicação teórica do que deve acontecer 
na realidade” para ser uma hipótese, uma aposta e um conjunto de compromissos de uma 
intervenção. Uma teoria de mudança é um mapa de intenções, não de sonhos. 

• Uma teoria de mudança é uma plataforma de diálogos e deve permanecer aberta a ajustes e 
amadurecimento. Não se trata, portanto, de um manual de instruções da realidade, mas de 
um navegador centrado em pontos cardeais, não no processo da viagem. 

• Diante de realidades complexas e desafiadoras, nas quais há posições em luta e disputas, 
uma teoria de mudança não deve "dourar a pílula” ou maquiar as dificuldades, mas 
reconhecê-las e operar com elas e partir delas, para produzir resultados. 

• Uma teoria de mudança não deve se tornar “propaganda vazia”, com promessas vagas e 
discursos ilusionistas. Requer otimismo realista, honesto, crítico e inspirador.
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