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RESUMO 

 

A pesquisa identifica quais fatores contextuais e processuais influenciam a construção 

de uma Teoria da Mudança por meio da utilização de um framework conceitual, que 

foi base para a análise do estudo de caso único de uma política pública estadual do 

Brasil – o programa Primeira Infância Melhor, do governo do Rio Grande do Sul. O 

trabalho observa a presença dos preceitos teóricos na experiência, adiciona outros 

dois fatores – sensibilização e ideias da Gestão do Valor Público – e descreve como 

podem influenciar a elaboração de uma Teoria da Mudança. Para além do discutido 

na literatura, propõe-se que a percepção do alto escalão afeta o processo de 

construção por meio do conhecimento que têm do contexto, sua autoridade e 

possibilidade de sensibilizar e engajar stakeholders, que foram etapas identificadas 

como fatores processuais. A despeito do papel crucial da liderança, há também a 

importância central de aspectos contextuais. Mesmo que a liderança tenha 

implementado etapas previstas, podem surgir eventos não previstos que alteram a 

forma como os atores interagem, sendo um novo fator contextual. Na ocorrência 

desse cenário, a construção da Teoria da Mudança se baseará em elementos já 

presentes em seus sistemas político e administrativo, como a ideologia do partido e 

aprendizados prévios do processo de implementação. A partir dos resultados desse 

trabalho, formuladores de políticas públicas poderão obter um processo de elaboração 

de Teoria da Mudança mais bem sucedido. 

 

Palavras-chave: Teoria da Mudança; Monitoramento e Avaliação de Políticas 

Públicas; Reforma da Gestão Pública; Administração Pública 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The research identifies which contextual and procedural factors influence the 

development of a Theory of Change through the use of a conceptual framework. The 

methodology is central for the analysis of a case study of public policy in Brazil – Better 

Early Childhood (Primeira Infância Melhor), from the state government of Rio Grande 

do Sul. The work register the presence of the theoretical precepts in the experience, 

adds two other factors – raising awareness and Public Value Management ideas – and 

describes how they can influence the development of a Theory of Change. Additionally, 

to what is discussed in the literature, it is proposed that the perception of elite decision 

making affects the process of construction of the Theory of Change through its 

knowledge of the context, its authority and the possibility of raising awareness and 

engaging stakeholders, steps that were identified as procedural factors. Despite the 

crucial role of leadership, there is also the central importance of contextual aspects. 

Even if leadership has implemented the planned steps, chance events may arise that 

change the way actors interact, being a new contextual factor. In the event of this 

contextual factor, the construction of the Theory of Change will be based on elements 

already present in its political and administrative systems, such as party ideology and 

lessons previously learned from the implementation. Making use of the results, 

policymakers can enjoy a more successful process of Theory of Change development.  

 

Keywords: Theory of Change; Monitoring and Evaluation of Public Policies; Public 

Management Reform; Public Administration 

 

   



 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

A administração pública busca beber de fontes diversas em um esforço de dar 

respostas aos problemas sociais que enfrenta (SECCHI, 2014). Nas últimas décadas, 

uma ferramenta de gestão se popularizou com a proliferação de intervenções 

complexas: a Teoria da Mudança (MACKENZIE; BLAMEY, 2005). Ela pode ser 

definida como um diagrama que descreve a cadeia de potenciais relações causais, 

demonstrando como ações ou intervenções podem resultar em mudanças valorizadas 

pela população-alvo (IMAS; RIST, 2009; MAYNE, 2017; METRICIS, 2019; ROGERS, 

2014). Uma boa Teoria da Mudança pode ajudar a projetar metas mais realistas, 

esclarecer responsabilidades e estabelecer um entendimento comum das estratégias 

a serem usadas para atingir os objetivos. Para que a ferramenta cumpra tais funções, 

é preciso que seja bem elaborada.   

Existem muitos guias e livros práticos que apresentam o conceito de Teoria da 

Mudança e sugerem como a ferramenta pode ser construída. Nota-se, no entanto, 

uma lacuna no que tange identificar e elaborar quais são os fatores contextuais e 

processuais que podem afetar a construção de uma Teoria da Mudança, 

especialmente no contexto brasileiro. A identificação e explicação de tais fatores 

contribui para munir gestores a fazer melhores escolhas para definir quando e como 

a Teoria da Mudança será elaborada, potencialmente influenciando a qualidade dos 

resultados esperados com ela.   

Neste trabalho, busca-se preencher essa lacuna, respondendo à pergunta de 

pesquisa “quais são os fatores contextuais e processuais que podem afetar a 

construção de uma Teoria da Mudança?” e identificar de forma abrangente e clara tais 

elementos. Para tal, apresenta-se um framework conceitual que contém fatores 

retirados da literatura de gestão pública, estratégia e Teoria da Mudança, 

posteriormente complementado a partir de um estudo de caso prático da experiência 

do Primeira Infância Melhor (PIM). O programa, criado em 2003 pela Secretaria 

Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, desenhou uma Teoria da Mudança entre 

2020 e 2021.     

Os resultados do estudo de caso, mostram que todos os cinco fatores 

contextuais identificados na literatura de gestão de mudança estão presentes na 

prática: (i) percepção do alto escalão sobre mudanças; (ii) eventos aleatórios; (iii) 

forças socioeconômicas; (iv) sistema administrativo; e (v) sistema político. Além disso, 



 

 

os resultados sugerem que ideias da Gestão do Valor Público também exercem um 

papel relevante na elaboração de uma Teoria da Mudança. Dessa forma, esse fator 

foi incorporado ao framework como subdivisão do sistema político.  

Em relação aos fatores processuais, os resultados do estudo de caso mostram 

que os seis identificados na literatura estão presentes na prática: (i) identificar o 

problema; (ii) definir os objetivos da intervenção; (iii) identificar riscos e efeitos não 

intencionais; (iv) revisar teoria, literatura e/ou fazer benchmarking; (v) rascunhar a 

teoria que embasa a intervenção; e (vi) consultar stakeholders. Além desses fatores, 

no caso prático, um novo fator foi identificado: a importância da sensibilização dos 

participantes no processo de elaboração da Teoria da Mudança. Esse fator foi também 

incorporado no framework conceitual.   

A partir dos resultados do presente estudo, é possível observar como a teoria 

foi aplicada na prática e verificar que tais fatores estavam presentes na experiência 

concreta do PIM. A partir do conceito de “generalização analítica” (YIN, 2018) – em 

que os resultados de uma pesquisa são tidos como padrões que podem ser 

extrapolados para outros contextos –, este trabalho contribui para a teoria e para a 

prática. Para a teoria, expõe um fenômeno pouco descrito, identifica os fatores que 

influenciam tal processo e os consolida em um framework inédito que poderá ser 

utilizado em trabalhos futuros, contribuindo para a literatura de estratégia, 

monitoramento e avaliação de políticas públicas, especialmente no que tange a Teoria 

da Mudança. Em termos de contribuição para a prática, gestores públicos podem 

incorporar aprendizados de forma a dificultar que algum fator impeça a boa elaboração 

e potencializar a qualidade durante a construção da Teoria da Mudança (FLICK, 2018; 

ROGERS, 2014; YIN, 2018).  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A administração pública busca beber de fontes diversas em um esforço de dar 

respostas aos problemas sociais que enfrenta (SECCHI, 2014). Nas últimas décadas, 

uma ferramenta de gestão se popularizou com a proliferação de intervenções 

complexas: a Teoria da Mudança (MACKENZIE; BLAMEY, 2005). Ela pode ser 

definida como um diagrama que descreve a cadeia de potenciais relações causais, 

demonstrando como ações ou intervenções podem resultar em mudanças valorizadas 

pela população-alvo (IMAS; RIST, 2009; MAYNE, 2017; METRICIS, 2019; ROGERS, 

2014). Ou seja, trata-se de uma metodologia que serve como mapa mostrando quais 

mudanças intermediárias são necessárias para atingir objetivos mais amplos à 

sociedade. A Teoria da Mudança pode ser desenvolvida para qualquer tipo de 

intervenção – seja um evento, um projeto, um programa, uma política, uma estratégia 

ou até mesmo uma organização (IMAS; RIST, 2009; MAYNE, 2017; METRICIS, 2019; 

ROGERS, 2014). 

Uma boa Teoria da Mudança pode ajudar a projetar metas mais realistas, 

esclarecer responsabilidades e estabelecer um entendimento comum das estratégias 

a serem usadas para atingir os objetivos. Por isso, a construção de uma Teoria da 

Mudança é mais do que preencher caixas com categorias definidas: a representação 

deve mostrar o que a intervenção pretende alcançar e como, de acordo com as 

necessidades daqueles que irão utilizá-la (ROGERS, 2014). Para que a ferramenta 

cumpra tais funções, é preciso que seja bem elaborada.  

Existem muitos guias e livros práticos que apresentam o conceito de Teoria da 

Mudança e sugerem como a ferramenta pode ser construída,1 porém, poucos 

trabalhos acadêmicos sobre o tema foram produzidos até hoje no Brasil. Rodrigues et 

al. (2021) fizeram uma pesquisa bibliográfica de artigos acadêmicos científicos que 

tratam de Teoria da Mudança e foram publicados entre 2010 a 2019. As autoras 

encontraram apenas oito trabalhos sobre o tema no país. Tais artigos apresentam 

casos de políticas e projetos sociais que utilizaram a ferramenta para apoiar seu 

desenho, implementação e/ou avaliação. Nota-se, no entanto, uma lacuna no que 

tange identificar e elaborar quais são os fatores contextuais e processuais que podem 

                                                 

1  Veja, por exemplo, FUNNELL; ROGERS, 2011; IMAS; RIST, 2009; KUSEK; RIST, 2004; ROGERS, 
2014. 
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afetar a construção de uma Teoria da Mudança. A identificação e explicação de tais 

fatores contribui para munir gestores a fazer melhores escolhas para definir quando e 

como a Teoria da Mudança será elaborada, potencialmente influenciando a qualidade 

dos resultados esperados com ela.  

Neste trabalho, busca-se preencher essa lacuna, respondendo à pergunta de 

pesquisa “quais são os fatores contextuais e processuais que podem afetar a 

construção de uma Teoria da Mudança?” e identificar de forma abrangente e clara tais 

elementos. Para tal, apresenta-se um framework conceitual que contém fatores 

retirados da literatura de gestão pública, estratégia e Teoria da Mudança, 

posteriormente complementado a partir de um estudo de caso prático, em que tais 

fatores contextuais e processuais foram observados. A partir dos achados, foram 

traçados pressupostos de como cada um deles pode influenciar tal construção. 

Para a elaboração inicial do framework conceitual, os fatores processuais foram 

retirados das etapas descritas na literatura sobre Teoria da Mudança como sendo 

passos importantes para uma construção bem-sucedida da ferramenta, assim como 

se há algum elemento que, se não for implementado, pode colocar em risco todo o 

processo. Em relação aos fatores contextuais, a identificação não foi trivial, uma vez 

que a bibliografia específica sobre Teoria da Mudança não dispõe de muitas 

informações sobre o contexto em que ela é construída. Uma vez que, ainda que 

existam textos explicando o que é uma Teoria da Mudança e seus componentes, há 

pouca discussão sobre os motivos que levam gestores a buscar tal processo e os 

entraves que formuladores de políticas públicas podem encontrar na formulação da 

mesma. Por essa razão, foi necessário expandir o exercício e olhar para a literatura 

sobre gestão e administração pública.  

Considerou-se que a Teoria da Mudança pode ser compreendida como um 

instrumento que faz parte da gestão de mudança (ou reforma) no contexto da 

administração pública. Esse entendimento é possível uma vez que se defina uma 

reforma como um conjunto de forças que leva à busca de mudanças deliberadas nas 

estruturas e processos das organizações com o objetivo de fazê-las funcionar melhor 

– definição de “mudança” dada por Pollitt e Bouckaert (2017) – e ao considerar que 

optar por elaborar uma Teoria da Mudança envolve um esforço de construção de 

novas políticas ou a revisão de existentes. Utiliza-se, então, a identificação proposta 

por tais autores das forças socioeconômicas, dos sistemas político e administrativo e 
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até mesmo eventos aleatórios que podem influenciar o processo de mudança na 

construção do framework conceitual utilizado. 

Com o intuito de verificar se os fatores contextuais e processuais presentes no 

quadro conceitual são identificados na prática, a presente dissertação utiliza a 

experiência do Primeira Infância Melhor (PIM). O programa, lançado em 2003 pela 

Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, foi exemplo para iniciativas 

previstas na Ação Brasil Carinhoso e no Programa Criança Feliz, ambos do Governo 

Federal. É uma política transversal de promoção do desenvolvimento integral na 

primeira infância. O programa busca fortalecer competências de famílias em situação 

de risco e vulnerabilidade social para que elas possam educar e cuidar de crianças 

(prioritariamente de 0 a 3 anos). O trabalho é realizado por meio de visitas domiciliares 

e comunitárias realizadas semanalmente. 

Apesar de sua história, a política não contava com uma Teoria da Mudança, 

que foi desenvolvida entre 2020 e 2021 com o apoio do Centro de Aprendizagem em 

Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona (FGV EESP CLEAR), com o 

qual a autora dessa dissertação contribuiu. O processo aconteceu envolvendo parcela 

significativa da equipe estadual de gestão do programa e foi documentado em 

registros internos, relatos, artigo jornalístico, formações e eventos públicos.  

O trabalho utiliza a metodologia qualitativa de estudo de caso único ilustrativo 

e instrumental (FLICK, 2018; YIN, 2018). Segundo Yin (2018), usa-se um caso único 

quando deseja-se compreender um exemplo real e presumir que é provável identificar 

condições importantes para o que ocorreu. Essa metodologia permite que se descreva 

como o processo de construção da Teoria da Mudança do PIM aconteceu e quais 

decisões foram envolvidas nesse processo. A metodologia permite ainda que se 

compreenda por que tais decisões foram tomadas, como foram implementadas e 

quais foram os resultados advindos delas (SCHRAMM, 1971, p. 6 tradução da autora). 

Assim, foi possível verificar quais fatores contextuais e processuais identificados na 

literatura – e mapeados no framework conceitual – se confirmam no caso prático do 

PIM, além de identificar novos fatores ainda não mencionados em estudos anteriores. 

Parte da escolha de estudar um caso único (e, portanto, tratá-lo de forma 

ilustrativa) é por entender que este trata de uma situação única e de grande interesse 

para a academia, considerando que há pouca literatura que identifica os fatores 

contextuais, processuais e como podem interferir no sucesso da construção e 

utilização da Teoria da Mudança. Portanto, o estudo carecia de metodologia que 
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propiciasse capturar contextos específicos, permitisse entender e se aproximar dos 

problemas analisados, bem como entender o funcionamento do sistema como um 

todo por meio de exemplos práticos de aplicação (FLICK, 2009; YIN, 2015).  

O processo de construção da Teoria da Mudança do PIM foi estudado por meio 

de dados primários e secundários. Dados primários foram coletados em observação 

ativa via participação no processo de construção junto aos formuladores e 

implementadores da política pública descrita, entrevistas com atores envolvidos, e 

análise documental. Dados secundários foram coletados por meio de relatórios, 

legislações, documentos sobre a política, artigos acadêmicos e jornalísticos. 

Na pesquisa qualitativa, no entanto, a coleta de dados não é um fim. Demanda 

análise, interpretação e apresentação dos resultados (PATTON, 2014). Por essa 

razão, depois da descrição do caso por meio dos dados coletados, foi realizada uma 

análise com a utilização do framework conceitual construído a partir da literatura. A 

ferramenta, então, foi utilizada como base para a codificação das entrevistas 

realizadas. Deste modo, o estudo de caso permitiu analisar quais fatores contextuais 

e processuais já identificados na literatura estiveram presentes no caso prático e de 

que maneira, assim como verificar quais outros fatores podem se manifestar na 

elaboração de uma Teoria da Mudança na prática. Desta forma, foi possível elaborar 

um framework conceitual mais abrangente e sugerir como tal quadro conceitual pode 

ser utilizado por gestores e formuladores de políticas públicas para que elaborem suas 

Teorias da Mudança com sucesso. 

Os resultados do estudo de caso, mostram que todos os cinco fatores 

contextuais identificados na literatura de gestão de mudança estão presentes na 

prática: (i) percepção do alto escalão sobre mudanças; (ii) eventos aleatórios; (iii) 

forças socioeconômicas; (iv) sistema administrativo; e (v) sistema político. Além disso, 

os resultados sugerem que ideias da Gestão do Valor Público também exercem um 

papel relevante na elaboração de uma Teoria da Mudança. Dessa forma, esse fator 

foi incorporado ao framework como subdivisão do sistema político. 

Em relação aos fatores processuais, os resultados do estudo de caso mostram 

que os seis identificados na literatura estão presentes na prática: (i) identificar o 

problema; (ii) definir os objetivos da intervenção; (iii) identificar riscos e efeitos não 

intencionais; (iv) revisar teoria, literatura e/ou fazer benchmarking; (v) rascunhar a 

teoria que embasa a intervenção; e (vi) consultar stakeholders. Além desses fatores, 

no caso prático, um novo fator foi identificado: a importância da sensibilização dos 
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participantes no processo de elaboração da Teoria da Mudança. Esse fator foi também 

incorporado no framework conceitual.  

Considerando apenas a influência que o contexto exerceu, o fator mais 

relevante foi a percepção do alto escalão sobre mudanças, que foi referenciado em 

36 trechos das entrevistas e citado por todos os entrevistados. As consequências que 

os sistemas administrativo e político geraram também foram recorrentes, com 58 e 55 

menções, respectivamente. Ambos fatores foram subdivididos por Pollitt e Bouckaert 

(2017) em três outros menores. O processo de implementação foi o que mais se 

destacou entre os elementos administrativos, com 28 ocorrências. Já no sistema 

político, destaca-se como ideias da Gestão do Valor Público emergiram nas conversas 

com os participantes da elaboração da Teoria da Mudança do PIM, com 15 

identificações. A pandemia de covid-19 também apareceu de forma recorrente (26 

menções por 9 de 10 entrevistados), contudo, por se tratar de evento aleatório pode 

ser um fator que não apareça em outros cenários. 

Para além do que já foi discutido na literatura, propõe-se que o alto escalão de 

uma política, afeta a construção da Teoria da Mudança uma vez que representa 

institucionalmente a política e tem autoridade para articular os stakeholders e decidir 

quem toma parte no processo. Além disso, a liderança define como esses 

participantes contribuem com informações, tomam decisões e como terão influência 

sobre o tema discutido (FUNG, 2006). Internamente, têm capacidade de disponibilizar 

tempo para que a equipe possa trabalhar na elaboração da Teoria da Mudança, o que 

potencializa o processo como um todo. Especificamente, ao destacar a importância 

da ferramenta, contribui para a sensibilização dos atores-chave internos e externos. 

Isso pode acontecer também pela possibilidade que o alto escalão tem de propor 

atividades como cursos para os participantes no processo de construção.  

Além disso, por ter um olhar geral sobre a política, a liderança também tem 

maior acesso ao contexto dela – que pode ser resumido como a soma dos ambientes 

interno e externo nos quais ela está inserida (CASA CIVIL, 2018b) – e, dessa forma, 

contribuir com a definição dos objetivos da intervenção, assim como a identificação 

de riscos e efeitos não intencionais. A cultura de uma equipe e a história de sua 

intervenção afetam quanto de esforço é preciso despender a cada passo para fazer 

com que a ferramenta seja concretizada.  

Por exemplo, o posicionamento da liderança pode ser influenciado antes 

mesmo do início do processo de construção da Teoria da Mudança pela difusão das 
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ideias da Gestão do Valor Público e dos aprendizados que a implementação traz no 

dia a dia da política. Ou seja, ao contar com um estilo de gestão que busca uma 

maneira de articular os objetivos do serviço público baseada no engajamento público 

(e em arranjos institucionais com atores externos ao governo), esse modelo guiará 

como as ações serão desenvolvidas. Tal como focalizando na sensibilização e 

engajamento dos stakeholders (CAVALCANTE; CAMÕES, 2015; MOORE, 1995; 

SHAW, 2013). Isso é relevante uma vez que o sucesso das organizações públicas e 

suas iniciativas depende da satisfação dos principais atores e isso varia de acordo 

com a definição de cada grupo ou indivíduo do que é valioso ou o que consideram 

como valor público (BRYSON, 2004; FREEMAN; MCVEA, 2001; NUTT; BACKOFF, 

1992).   

A despeito do papel crucial da liderança, há a importância central de aspectos 

contextuais. Por exemplo, mesmo que o alto escalão tenha implementado processos 

como escuta da população, podem surgir eventos ou choques externos inesperados 

que alterem a forma como os atores interagem. Na ocorrência de tal imprevisibilidade, 

a construção da Teoria da Mudança terá de ser revista diante de possíveis mudanças 

sociodemográficas ou políticas nacionais elaboradas em resposta. Ademais, é 

possível que o evento aleatório interfira diretamente sobre o processo, fazendo com 

que etapas sejam realizadas de forma diferente ao que era previsto ou até mesmo 

retomando fases já consolidadas. Tal esforço busca manter o foco na necessidade 

que a Teoria da Mudança responde – como elaborar uma nova política –, assim como 

no cerne do problema público que pretende endereçar. 

A partir dos resultados do presente estudo, é possível observar como a teoria 

foi aplicada na prática e verificar que tais fatores estavam presentes na experiência 

concreta do PIM. A partir do conceito de “generalização analítica” (YIN, 2018) – em 

que os resultados de uma pesquisa são tidos como padrões que podem ser 

extrapolados para outros contextos –, este trabalho contribui para a teoria e para a 

prática. Para a teoria, expõe um fenômeno pouco descrito, identifica os fatores que 

influenciam tal processo e os consolida em um framework inédito que poderá ser 

utilizado em trabalhos futuros, contribuindo para a literatura de estratégia, 

monitoramento e avaliação de políticas públicas, especialmente no que tange a Teoria 

da Mudança. Em termos de contribuição para a prática, gestores públicos podem 

incorporar aprendizados de forma a dificultar que algum fator impeça a boa elaboração 
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e potencializar a qualidade durante a construção da Teoria da Mudança (FLICK, 2018; 

ROGERS, 2014; YIN, 2018). 

Ainda que pouco abordado pela literatura existente, foi possível notar grande 

sinergia entre os fatores processuais e contextuais. Dessa forma, é possível pressupor 

a importância de ter o framework elaborado como ferramenta de análise, uma vez que 

mais do que regras estanques sobre quais elementos geram mais ou menos 

consequências, o gestor público com interesse de construir uma Teoria da Mudança 

terá um mapa do que deve considerar para que o processo seja bem-sucedido. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
Há muitos guias e livros práticos que apresentam o conceito de Teoria da 

Mudança e sugerem como a ferramenta pode ser construída, porém, poucos trabalhos 

acadêmicos sobre o tema foram produzidos até hoje no Brasil. A partir de pesquisa 

bibliográfica de Rodrigues et al. (2021) apenas oito artigos científicos foram 

encontrados publicados entre 2010 a 2019 no país. Esses trabalhos tratavam casos 

de políticas e projetos sociais que utilizaram a Teoria da Mudança para apoiar sua 

elaboração, implementação e/ou avaliação. Portanto, há uma lacuna no que tange 

identificar quais são os fatores contextuais e processuais que podem afetar a 

construção da Teoria da Mudança, especialmente no contexto de seu uso em políticas 

públicas. Antes de buscar suprir esse conhecimento, o presente trabalho realizou uma 

revisão de literatura para identificar que papel a Teoria da Mudança pode ter para 

gerar valor público, qual sua origem na literatura e razão de sua disseminação no uso 

para o monitoramento e avaliação de políticas públicas.2 

 

2.1 Criação de Valor Público 

 

Em todas as áreas de conhecimento existem conceitos que contam apenas 

com definições arbitrárias em que não há consenso. No campo de políticas públicas 

isso é algo recorrente a começar por seu próprio significado. O presente trabalho 

utilizará a acepção de Secchi (2014) sobre políticas públicas, tomando que são formas 

de enfrentar um problema público. Este, por sua vez, se trata de uma discrepância 

entre a situação atual e a ideal possível. Os dois conceitos se entrelaçam na definição 

do que os qualifica como públicos: ambos devem contar com o entendimento coletivo 

de que a circunstância é inadequada e coletivamente relevante (SECCHI, 2014). 

Recorrentemente, atores políticos – sejam representantes eleitos, sejam 

burocratas – buscam diversas abordagens para endereçar problemas públicos, 

complexos por natureza, de forma a resolvê-los criando valor público. Tal termo foi 

                                                 

2 A fim de garantir a compreensão das terminologias utilizadas neste trabalho, é importante destacar 
que o termo “avaliação” neste contexto se refere a diferentes tipos de atividades avaliativas e não se 
limita somente um esforço de identificar impacto (efeito causal), como é comum em estudos de 
economia. Avaliações de necessidade, de desenho, de implementação, de resultados, de custo-
benefício, são alguns dos exemplos que são contemplados na terminologia e permitem acompanhar as 
diferentes etapas do ciclo de uma política pública. 
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cunhado por Moore (1995, p. 3, tradução da autora) a partir da comparação entre 

diferentes setores da economia: “o objetivo da gestão no setor público é criar valor 

público, assim como o objetivo do trabalho gerencial no setor privado é criar valor 

privado”. Segundo o autor, o desafio está justamente em demonstrar que os 

resultados obtidos pela administração pública compensam as limitações e custo 

envolvido na manutenção da estrutura estatal. “Só então podemos ter certeza de que 

algum valor público foi criado" (MOORE, 1995, p. 29, tradução da autora). No Brasil, 

o conceito figura em um decreto federal definido como: 

 

Produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades 
de uma organização que representem respostas efetivas e úteis às 
necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos 
do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos 
como destinatários legítimos de bens e serviços públicos. (BRASIL, 2017) 

 

A administração pública busca beber de fontes diversas em um esforço de dar 

respostas aos complexos problemas sociais que enfrenta. Para isso, suas estruturas 

e processos estão em constante revisão à luz de novas informações. Seguindo essa 

busca, nas décadas a partir de 1980, foi possível observar uma tendência global de 

incorporação de ideias e práticas do setor privado no setor público (POLLITT; 

BOUCKAERT, 2017; SECCHI, 2014).  

Em um primeiro momento se popularizou a Nova Gestão Pública ou New Public 

Management (NPM), em inglês, expressão usada para se referir a temas, estilos e 

padrões distintos de gestão de serviços públicos baseados em princípios da eficácia, 

da orientação a resultados e às necessidades dos usuários dos serviços públicos, 

além da competição intra e interorganizacional. A difusão do movimento se deu por 

meio da troca entre diferentes países, muito estimulada por organismos internacionais 

como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o 

Banco Mundial (BARZELAY, 2001; CAVALCANTE; CAMÕES, 2017; HOOD; 

PETERS, 2004; POLLITT; BOUCKAERT, 2017; SECCHI, 2014). 

Após anos de experiências diversas da Nova Gestão Pública, alguns paradoxos 

e efeitos não desejáveis das práticas preconizadas passaram a ser identificados, 

assim como o conceito de valor público foi se consolidando. Nesse contexto, já na 

década de 2000, surge o paradigma da Gestão do Valor Público ou Public Value 

Management (PVM). Ainda que beba de elementos relevantes da Nova Gestão 

Pública – como preocupação com resultados, com accountability, descentralização 
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das entregas e preocupação com custos – se diferencia justamente pelo foco deixar 

de ser a eficiência do Estado e passar a ser a geração de valor público 

(CAVALCANTE; CAMÕES, 2015; MOORE, 1995; SHAW, 2013).  

Nesses contextos, o valor público é representado de várias maneiras como uma 

narrativa, um estilo de gestão, uma maneira de articular os objetivos da reforma do 

serviço público, uma estrutura conceitual baseada no engajamento público (e em 

arranjos institucionais com atores externos ao governo) em contraste às orientações 

competitivas e consumistas, característica da Nova Gestão Pública. É nesse contexto 

pós-burocrata e pós-competitivo em que as mudanças institucionais para a Gestão do 

Valor Público podem ser necessárias, permitindo criar um ambiente no qual a 

liderança pública busca a coprodução de valor, em vez de almejar reformas estruturais 

como instrumento predominante para atingir eficiência na busca por resultados. O 

esforço por alcançar valor público nas ações do Estado requer revisitar questões e 

processos para verificar se há adequação a seus propósitos e se o público consegue 

perceber seu valor (ALFORD; O’FLYNN, 2009; CAVALCANTE; CAMÕES, 2015; 

MOORE, 1995; O’FLYNN, 2007; SHAW, 2013). 

 

2.1.1 Ferramentas para gerar valor público 

 

Um critério relevante em tomadas de decisões no setor público deve ser 

compreender se a escolha é efetiva e útil às necessidades ou às demandas de 

interesse público, ou seja, se gera ou não valor público (MOORE, 1995). Nessa 

procura, gestores públicos precisam de ideias – modelos, padrões, planos ou visões 

de como o setor público pode ser melhor organizado (POLLITT; BOUCKAERT, 2017) 

– e uma série de ferramentas do setor privado e da sociedade civil foram incorporadas 

na administração pública ao longo de diferentes paradigmas de gestão pública, 

especialmente em esforços de planejar, monitorar e avaliar políticas públicas.  

A partir do incentivo de financiadores, organizações governamentais e não 

governamentais procuraram modos de explicitar como o projeto, programa, estratégia, 

iniciativa ou política poderia contribuir para a obtenção de resultados pretendidos. 

Uma das primeiras tentativas de representar o que se entende hoje por teoria do 

programa, termo definido como uma ideia explícita das consequências de uma 

possível ação que intervenha sobre um problema (CASA CIVIL, 2018a), foi registrada 

em quatro artigos publicados entre 1959 e 1960 pelo pesquisador Don Kirkpatrick 
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(FUNNELL; ROGERS, 2011). Sua obra buscou construir um modelo de avaliação de 

educação profissional considerando o ponto de vista dos alunos. Para isso, descreveu 

quatro categorias (ou níveis): (i) reações dos participantes ao treinamento; (ii) 

aprendizagem de novos conhecimentos, habilidades e atitudes; (iii) comportamentos 

necessários para aplicar o aprendizado no ambiente de trabalho; (iv) e alcance dos 

resultados esperados.  

Mais do que determinar tais categorias, o diferencial do trabalho de Kirkpatrick 

foi indicar a ordem em que considerá-las. O autor argumentou que a sequência deve, 

primeiramente, ser utilizada para fins de planejamento: a partir dos resultados 

esperados, olha-se para os comportamentos necessários para produzir os novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para se engajar em tais 

comportamentos; e as experiências de treinamento que seriam necessárias para gerar 

uma reação positiva nos participantes. A partir dessa sequência de resultados, seria 

possível construir uma estrutura para a avaliação do planejamento, onde as 

evidências de cada nível poderiam ser usadas para consolidar um raciocínio sobre a 

contribuição do treinamento. A partir do trabalho de Kirkpatrick, o autor Edward 

Suchman publicou um trabalho em 1967 propondo que a avaliação de programas se 

beneficiaria ao observar uma “cadeia de objetivos”, o processo sobre um intervenção 

entre atividade e seu objetivo (FUNNELL; ROGERS, 2011).   

Em 1969, Leon J. Rosenberg e Lawrence D. Posner, da Practical Concepts 

Incorporated (PCI), publicaram o que se tornou a abordagem de logical framework 

(posteriormente traduzida para o Português como Marco ou Quadro Lógico), com 

intuito de aplicar métodos científicos básicos (incluindo formulação e teste de 

hipóteses) ao gerenciamento de projetos de forma complementar a outras ferramentas 

de gestão. A ferramenta de logical framework (abreviada por vezes como logframe), 

tem uma cadeia de objetivos em que um elemento gera o seguinte padronizada com 

quatro componetes: atividades, resultados, propósito (a justificativa para produzir os 

resultados) e meta (um objetivo de nível superior para o qual este programa e outros 

contribuirão) (PCI, 1979). A ferramenta foi, então, disseminada ao ser utilizada por 

agências das Nações Unidas (FUNNELL; ROGERS, 2011).  

No Brasil, os esforços para o uso de planejamento e avaliação de políticas 

públicas culminou na publicação de guias pelo Conselho de Monitoramento e 

Avaliação de Políticas Públicas, órgão do Governo Federal para avaliar, monitorar e 

dar recomendações conectando os esforços de planejamento e orçamento no setor 
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público (CASA CIVIL, 2018a). O material utiliza e indica o uso da ferramenta Modelo 

Lógico. Nela, a grande ênfase é dada à explicitação da teoria do programa, “sendo 

orientada a estruturar a visão dos insumos e respectivos processos necessários à 

efetivação de produtos e resultados e ao alcance de resultados finais” (CASA CIVIL, 

2018a, p. 94).  

Outras ferramentas com funções similares receberam muitos nomes como 

resultado dos esforços dispersos de incentivar o uso de maneiras de representar a 

teoria do programa e de como ela pode contribuir com a avaliação das intervenções. 

Isso gerou a inexistência de um vocabulário único para o tema e de uma construção 

continuamente dispersa do conhecimento e de suas aplicações (FUNNELL; 

ROGERS, 2011). Uma dessas ferramentas utilizadas para descrever a teoria do 

programa é a Teoria da Mudança. Por ser tema do presente trabalho, a seguir detalha-

se os fatores que contribuíram para seu surgimento e disseminação. 

 

2.2  O que é Teoria da Mudança? 

 
O conceito da Teoria da Mudança pode ser resumido como um diagrama que 

descreve a cadeia de potenciais relações causais que demonstra como ações ou 

intervenções podem resultar em mudanças valorizadas pela população-alvo. Ela é, 

portanto, uma ferramenta que serve como mapa para perceber como uma mudança 

pode acontecer ou como ela ocorreu (IMAS; RIST, 2009; KUSEK; RIST, 2004; 

MAYNE, 2017; METRICIS, 2019; ROGERS, 2014).  

A Teoria da Mudança destaca quais elementos são necessários para atingir os 

objetivos de longo prazo de uma iniciativa de mudança social e pode ser desenvolvida 

para qualquer tipo de intervenção, seja um evento, um projeto, um programa, uma 

política, uma estratégia ou até mesmo uma organização (IMAS; RIST, 2009; KUSEK; 

RIST, 2004; ROGERS, 2014). Em geral, se trata de uma representação gráfica que 

mostra como os insumos serão utilizados nas atividades planejadas para gerar uma 

série de produtos ou serviços. A partir de tais elementos, é possível traçar relações 

de causa e consequência para verificar quais resultados poderão ser atingidos. Para 

tal, consideram-se o contexto complexo do mundo real, possíveis riscos, e hipóteses 

baseadas na literatura acadêmica ou experiências anteriores. Por fim, o 

encadeamento lógico aponta quais serão os impactos de longo prazo que poderão 
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acontecer em função de tal iniciativa (FUNNELL; ROGERS, 2011; IMAS; RIST, 2009; 

KUSEK; RIST, 2004; METRICIS, 2019; ROGERS, 2014). 

O valor de uma Teoria da Mudança é que ela transmite, visualmente, crenças 

sobre o motivo pelo qual o projeto, programa ou política tem probabilidade de alcançar 

seus objetivos e como os insumos, atividades, produtos, resultados pretendidos, e 

potenciais impactos estão interelacionados (IMAS; RIST, 2009). Por vezes esse 

processo é representado por uma cadeia de resultados, que mostra uma série de 

caixas de insumos a produtos, resultados e impactos. Outras vezes, é representado 

com mais detalhes, destacando diferentes níveis de mudança, atores, e potenciais 

caminhos causais. Ainda que possa ser representada de maneiras diversas de forma 

a abarcar a singularidade de cada intervenção, há alguns elementos padronizados na 

representação da Teoria da Mudança. De acordo com Kusek e Rist (2004, p. 223–

229, tradução da autora), eles são: 

 

Insumos – são todos os recursos utilizados pela intervenção para que as 
atividades previstas sejam desenvolvidas, incluindo, por exemplo, recursos 
financeiros, humanos, e infraestrutura. 
 
Atividades – se referem a todas as ações necessárias para transformar os 
insumos em bens ou serviços. Consideram-se atividades diretas, ou seja, as 
que recaem sobre os beneficiários do programa, e atividades indiretas, que 
são necessárias para a estruturação da própria iniciativa. 
 
Produtos – são os frutos imediatos das atividades. Devem ser tangíveis, por 
exemplo, benefícios pagos. 
 
Resultados – são os efeitos prováveis ou alcançados a curto e médio prazo 
como consequência de uma intervenção. Usualmente, são relacionados a 
mudanças de comportamento, conhecimentos e habilidades, que só se 
mostram possíveis a partir dos produtos descritos. 
 
Impactos 3 – são os efeitos positivos e negativos a longo prazo, gerados por 
uma intervenção. Podem ser consequências diretas ou indiretas dos 
resultados, que acontecem de forma intencional ou não. 

 

É preciso também demonstrar como os fatores contextuais ajudam ou 

atrapalham essa mudança e as hipóteses sobre as quais a Teoria da Mudança é 

construída. Ou seja, quais são os riscos e condições necessárias para que a 

intervenção funcione, mas que não estão sob o controle dos implementadores 

                                                 

3 Existe controvérsia na utilização do termo “impacto” para denotar resultados de longo prazo ou à 
sociedade. Isso porque o termo está ligado a causalidade. No entanto, a Teoria da Mudança mostra 
impactos em potencial. Para confirmar se há causalidade nas relações apresentadas, seria preciso de 
uma avaliação de impacto rigorosa, com alguma variação exógena. 
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(ROGERS, 2014). A partir da concatenação de todos estes elementos, é possível 

compreender o encadeamento lógico da intervenção e, assim, tornar-se uma 

ferramenta útil para analisar sua coerência interna. Também é possível identificar as 

potenciais relações de causa e efeito e outros pontos que poderão ser testados por 

meio de avaliações. 

Quando bem elaborada, a Teoria da Mudança pode ser benéfica para a 

intervenção. Baseada no diagrama e no esforço exigido para construí-la, é possível 

desenvolver consenso entre os stakeholders envolvidos sobre objetivos e meios para 

alcançá-los ou identificar onde existem perspectivas diferentes, e até mesmo a ajudar 

a estabelecer tais objetivos de forma realista. Pode também contribuir para melhorar 

o planejamento e apoiar o desenvolvimento de indicadores para monitorar seu 

progresso. Em projetos que não atingem os resultados esperados, ela pode ser 

utilizada para identificar em que etapa e por qual razão os programas estão sendo 

malsucedidos. Em contrapartida, é a partir dela que é posível realizar avaliações de 

impacto e identificar o que faz os programas bem-sucedidos funcionarem, se e como 

eles poderiam ser reproduzidos ou adaptados em outros contextos (FUNNELL; 

ROGERS, 2011).  

 
2.2.1 Origem na literatura  

 
Diante de seu potencial, é interessante compreender o modo como a Teoria da 

Mudança se estabeleceu como ferramenta. O conceito surgiu a partir da incorporação 

do conhecimento sobre mudança vinda dos estudos comportamentais (realizados nas 

áreas de ciências sociais e psicologia) à literatura sobre administração. A apropriação 

se deu compreendendo que a administração é uma tentativa de induzir uma mudança 

organizacional e isso envolve os indivíduos e grupos estudados por psicólogos e 

cientistas sociais (ZAND; SORENSEN, 1975). 

As primeiras Teorias da Mudança criadas por cientistas de administração 

estavam centradas no indivíduo. Os estudiosos acreditavam que gestores poderiam 

definir o problema com precisão, usando as melhores técnicas analíticas, e encontrar 

uma solução ideal. Durante esse processo, seriam capazes de rapidamente 

compreender, aceitar e implementar soluções baseadas na ciência. (CHURCHMAN 

et al., 1957; MCCLOSKEY; COPPINGER, 1956; MCCLOSKEY; TREFETHEN, 1954 

citados por ZAND; SORENSEN, 1975, p.533, tradução da autora). Enquanto as 



27 

 

 

teorias comportamentais vigentes viam a mudança como um processo social 

complexo e geral com muitas subatividades (LINTON, 1936; MERTON, 1957 citados 

por ZAND; SORENSEN, 1975, p.534, tradução da autora). 

Para Zand e Sorensen (1975, p.534, tradução da autora), “tanto os cientistas 

da administração quanto os cientistas comportamentais pareciam se concentrar 

demais em um ou outro aspecto da mudança, sem sintetizar adequadamente os 

muitos elementos de interação”. Por essa razão, a teoria geral da mudança proposta 

por Lewin (1947) reunia uma visão mais holística, porém sem detalhamento prático. 

 

Lewin (1947) definia a mudança como um processo com três fases: (1) 
descongelamento – comportamento que aumenta a receptividade do sistema 
do cliente a uma possível mudança na distribuição e equilíbrio das forças 
sociais; (2) movimento – fase em que magnitude, direção, ou número de 
forças motrizes e resistentes sofrem alterações, consequentemente mudando 
o equilíbrio para um novo nível; e (3) recongelamento – reforçando a nova 
distribuição de forças, mantendo e estabilizando o novo equilíbrio social" 
(ZAND; SORENSEN, 1975, p.534, tradução da autora) 

 

Portanto, os autores propuseram medidas operacionais para aplicar os 

conceitos abstratos da teoria original de Lewin, utilizando a terminologia “Teoria da 

Mudança”. A terminologia não contava, ainda, com os elementos difundidos 

atualmente, em que a ferramenta demonstra potenciais relações causais complexas 

usando caixas e setas que podem conectar mais de um elemento, assim como apontar 

para diferentes temporalidades e etapas. Apesar disso, abriu caminho para que a que 

a Teoria da Mudança também detalhasse as principais premissas que baseiam a 

intervenção, incluindo os principais riscos ou fatores contextuais que poderão 

influenciá-la (IMAS; RIST, 2009). Para Rogers (2014, p.3, tradução da autora), 

“Idealmente, uma Teoria da Mudança explica como a mudança é entendida como 

ocorrendo, em vez de simplesmente vincular as atividades aos resultados esperados 

com uma flecha”.  

Segundo Mackenzie e Blamey (2005, p.151, tradução da autora), o aumento 

da popularidade da terminologia e do uso da Teoria da Mudança deriva da proliferação 

de intervenções complexas. Para as autoras, surgiu principalmente a partir do trabalho 

realizado pela Aspen Institute Roundtable na esperança de que, a partir da construção 

de Teorias da Mudança, fosse possível superar as limitações das avaliações de tais 

programas sociais. Uma vez que esse modelo permite descobrir quais aspectos de 

uma intervenção foram ou não bem-sucedidos com quais parcelas dos beneficiários, 

em oposição a analisá-la em sua totalidade com seu sucesso ou fracasso. 
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Atualmente, Teoria da Mudança é presente em políticas do país (RODRIGUES 

et al., 2021) e indicada por muitas agências e doadores internacionais. A preferência 

pela Teoria da Mudança se dá por ela possuir três pontos fortes: (i) pode aprimorar o 

planejamento da intervenção, (ii) pode facilitar as decisões relativas à priorização de 

questões e métodos de avaliação, e (iii) pode facilitar a identificação das possíveis 

relações causais, mesmo em intervenções complexas, de modo que elas possam 

passar por avaliações formais no futuro (MACKENZIE; BLAMEY, 2005). 

Dessa forma, a Teoria da Mudança pode ser usada para planejamento 

estratégico ao identificar a situação atual (em termos de necessidades e 

oportunidades), a situação pretendida, e o que precisa ser feito para passar de um 

para o outro. Uma boa Teoria da Mudança pode ajudar a projetar metas mais realistas, 

esclarecer responsabilidades e estabelecer um entendimento comum das estratégias 

a serem usadas para atingir as metas. Por essas razões, a construção de uma Teoria 

da Mudança é mais do que preencher caixas com categorias definidas. A 

representação deve mostrar o que a intervenção pretende alcançar e como de acordo 

com as necessidades daqueles que irão utilizá-la (ROGERS, 2014, p.3, tradução da 

autora). Para que a Teoria da Mudança cumpra tais funções é preciso que seja bem 

elaborada e que atenda alguns critérios de qualidade. Assim, é preciso identificar 

quais são os fatores contextuais e processuais que influenciam essa construção, 

lacuna que este trabalho endereça. 
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3. METODOLOGIA  

 

De modo a permitir a identificação dos fatores contextuais e processuais que 

influenciam a construção de uma Teoria da Mudança, utilizou-se a metodologia 

qualitativa de estudo de caso único, analisado a partir de um framework conceitual 

obtido por meio de uma revisão bibliográfica. A experiência do programa Primeira 

Infância Melhor (PIM) é apresentada a partir de dados coletados por meio de 

entrevistas, observação participante e análise documental. Por meio do exame dessas 

informações à luz da teoria concatenada, foi possível observar se ela estava presente 

na prática e complementá-la, a partir dos resultados obtidos. 

 

3.1  Método qualitativo 

 
A escolha do método de pesquisa deve estar diretamente conectada com a 

questão que se pretende responder. Ou seja, a partir de um propósito claramente 

definido é necessário que haja coerência entre as questões e os métodos de 

abordagens propostas para que seja possível gerar dados válidos e confiáveis 

(RITCHIE et al., 2013; SILVERMAN, 2017). No caso deste trabalho, a questão de 

pesquisa é: “quais são os fatores contextuais e processuais que podem afetar a 

construção de uma Teoria da Mudança?”, em que Teoria da Mudança é caracterizada 

como um fluxo de potenciais relações causais, que indica como intervenções podem 

resultar em mudanças valorizadas por seus beneficiários (IMAS; RIST, 2009; MAYNE, 

2017; METRICIS, 2019; ROGERS, 2014). 

De modo a atingir tal objetivo, considerou-se que métodos qualitativos partem 

da noção da construção social das realidades e se debruçam sob as perspectivas dos 

participantes, as práticas habituais e os saberes cotidianos referentes à questão em 

estudo (FLICK, 2018). Por essa razão, a lista de questões avaliativas que os métodos 

qualitativos permitem estudar é quase infinita uma vez que possibilitam a 

compreensão de processos ou relações interpessoais. Como problematiza Ritchie et 

al. (2013 p. 267, tradução da autora), “apenas nomear e classificar o que existe 

geralmente não é suficiente. É necessário entender os padrões, as recorrências, os 

porquês”. Para ela, a base da investigação é a busca dos pesquisadores por 

“regularidades repetíveis”. Sendo, desta forma, o método escolhido para endereçar tal 

questão de pesquisa. 
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3.2  Estudo de caso 

 
Para atingir tais objetivos, o trabalho utiliza a metodologia qualitativa de estudo 

de caso único ilustrativo e instrumental (YIN, 2018). A escolha pelo estudo de caso se 

dá uma vez que “a tendência central dentre todos os tipos de estudos de caso, é que 

há a intenção de dar luz à decisão ou a uma série de decisões: por que foram tomadas, 

como foram implementadas, e com que resultado” (SCHRAMM, 1971, p. 6, tradução 

da autora), bem como o que se pretende descrever como o processo da construção 

da Teoria da Mudança no PIM se deu. Afinal, segundo Yin e Davis (2007), fazer um 

estudo de caso permite entender uma experiência do mundo real e supor que para 

compreendê-la será pertinente conhecer as condições contextuais do caso. Além 

disso, surge como opção, uma vez que fenômeno e contexto nem sempre são 

nitidamente distinguíveis em situações do mundo real.  

Tal escolha relaciona-se também ao campo estudado. Um dos pontos positivos 

do estudo de caso em gestão é permitir um mergulho detalhado no contexto do 

fenômeno, permitindo elucidar aspectos sociais e diversos tipos de fatores que 

favorecem ou registrem determinada prática. Especificamente na área de 

Administração Pública é direcionado para fornecer informações sobre os contextos de 

políticas e programas sociais e a eficácia de seus resultados (RITCHIE et al., 2013). 

Segundo Silverman (2017), em uma pesquisa qualitativa, a escolha de casos 

deve ser sempre orientada pela teoria. Para o autor, isso significa que a seleção de 

casos não é baseada em fundamentos estatísticos, mas na teoria particular que se 

busca estudar. Seguindo esse preceito, optou-se por estudar um único caso em que 

fosse possível analisar as relações sociais envolvidas e os fatores contextuais e 

processuais na construção de uma Teoria da Mudança. Tal escolha faz sentido 

considerando que o próprio framework sobre fatores contextuais foi desenvolvido e 

aprimorado a partir de estudos de casos (POLLITT; BOUCKAERT, 2017) e que há 

uma lacuna sobre a aplicação prática dos fatores processuais propostos na literatura. 

De modo a compreender como a literatura sobre construção da Teoria da 

Mudança se aplica na prática, diante de fatores contextuais e de relações 

interpessoais, optou-se por descrever e analisar em profundidade a experiência do 

Primeira Infância Melhor (PIM). O programa, desenvolvido em 2003 pela Secretaria 

Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, desenvolveu sua Teoria da Mudança entre 

2020 e 2021 abrangendo parcela significativa da equipe estadual de gestão do 
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programa. O processo também contou com o apoio do Centro de Aprendizagem em 

Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona (FGV EESP CLEAR), com o 

qual a autora contribuiu, e foi documentado em registros internos, relatos, artigo 

jornalístico, formações e eventos públicos. 

Parte da escolha de estudar um caso único é por entender que se trata de uma 

situação de grande interesse para a academia, considerando que há pouca literatura 

sobre Teoria da Mudança e seus exemplos práticos de aplicação. A pesquisa carecia 

de metodologia que propiciasse capturar contextos específicos, que permitisse 

entender e se aproximar dos problemas analisados, bem como entender o 

funcionamento do sistema como um todo (FLICK, 2018; SILVERMAN, 2017; YIN, 

2018; YIN; DAVIS, 2007). Deste modo, o estudo de caso permite analisar como fatores 

contextuais e relações interpessoais podem afetar o processo, permitindo que o 

presente trabalho também possa ser utilizado de maneira instrumental, de forma a 

facilitar a compreensão de fatores mais amplos e fornecer percepções sobre o 

assunto.  

Entende-se que o PIM não é um caso isolado no contexto brasileiro, em que 

muitas políticas públicas fazem esforços de construir Teorias da Mudança após sua 

implementação. Ao compreendê-lo diante da premissa de que é um exemplo típico, 

assim tratando-o de forma ilustrativa, é possível capturar as circunstâncias e 

condições presentes ao fazê-lo com o programa já em ação (SILVERMAN, 2017; YIN, 

2018). Por fim, ainda que exista a normalidade quando esse processo acontece, ele 

ainda é incomum e pouco documentado em relação ao total de políticas vigentes no 

país (RODRIGUES et al., 2021). Uma vez que dificilmente é possível ter acesso e 

acompanhar a construção de uma Teoria da Mudança, este se torna um estudo 

revelador (SILVERMAN, 2017; YIN, 2018). 

É interessante observar a questão da generalização possível em estudos 

qualitativos e, especialmente, em estudos de caso. A generalização diz respeito à 

aplicação de resultados de estudos a populações ou ambientes além da amostra 

específica da pesquisa. Alguns autores preferem os termos transferibilidade ou 

validade externa para descrever esse fenômeno. Ou seja, é preciso identificar se as 

conclusões de um estudo baseado em uma amostra podem ser relevantes para além 

deste caso e seu contexto (RITCHIE et al., 2013).  

A generalização foi alvo de muitas reflexões por diversos autores. Yin (2018) 

parte da distinção entre generalização estatística e generalização analítica. A primeira 
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trata da “lógica pela qual os achados de uma amostra se aplicam ao seu universo, 

geralmente envolvendo alguma inferência estatística”, já generalização analítica trata 

da “lógica pela qual as descobertas do estudo de caso podem ser aplicadas a 

situações além do estudo de caso original, com base na relevância de conceitos ou 

princípios teóricos semelhantes” (YIN, 2018, p. 286, tradução da autora). Flick (2018, 

p. 115, tradução da autora) adota uma abordagem mais abrangente. Para o autor: 

 
Dar um exemplo é sempre sobre se basear e referir a algo mais amplo, mais 
geral. Assim, há uma generalização interna dentro de toda descrição (ou 
outra forma de apresentação analítica de dados e interpretações). (...) Ao 
passo que uma generalização externa (a outros casos ou a formas de fazer 
esta ou aquela prática em geral) nem sempre está ligada a estudos de caso.  

 

Em vez de focar nas diferentes definições ou discussões metodológicas, um 

caminho é entender o estudo de caso como uma “oportunidade de lançar luz empírica 

sobre alguns conceitos ou princípios teóricos” (YIN, 2018, p. 38, tradução da autora). 

A partir das proposições teóricas sobre a construção de Teorias da Mudança 

contrapostas às descobertas do estudo de caso é que seria possível chegar a novas 

generalizações analíticas:   

 

Em outras palavras, a generalização analítica pode ser baseada em (a) 
corroborar, modificar, rejeitar ou avançar conceitos teóricos que você 
mencionou ao projetar seu estudo de caso ou (b) novos conceitos que 
surgiram após a conclusão de seu estudo de caso. (YIN, 2018, p. 38, tradução 
da autora) 

 

Dessa forma, o presente trabalho poderá contribuir para a identificação de 

quais são os fatores processuais e contextuais que influenciam a elaboração de uma 

Teoria da Mudança a partir da literatura, verificar se estiveram presentes no caso 

prático estudado, traçar pressupostos sobre como afetaram o processo, e contribuir 

com tais informações para demais gestores interessados em iniciar um processo de 

construção. 

 

3.3  Dados 

 
No presente trabalho, o caso do PIM é utilizado de duas maneiras 

complementares: descrição e análise.  De acordo com Ritchie et al. (2013, p. 45), as 

abordagens de coleta de dados qualitativos podem ser divididas em dois grandes 

grupos, com diferentes funções: 
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Dados que ocorrem naturalmente, como observação e análise de 
documentos, conversas e discursos, fornecem uma 'encenação' de 
fenômenos sociais em suas configurações originais.  
 
Dados gerados, como aqueles obtidos por entrevistas em profundidade e 
grupos focais, que produzem um 'relato' dos fenômenos realizados 
especificamente para o estudo de pesquisa.  
 
 

Com a intenção de trazer a realidade vivida no processo, o caso é apresentado 

por meio de uma descrição detalhada do processo de construção da Teoria da 

Mudança baseada em dados ocorridos de forma natural. Especificamente por meio 

de observação ativa, entrevistas, e análise documental. Essa escolha se dá uma vez 

que a análise de políticas está preocupada com a captura e interpretação do 

significado substantivo nos dados, que são relevantes de forma particular em 

situações que comportamentos e interações (sejam vividos, falados ou escritos) 

precisam ser entendidos em contextos de forma literal para captar as nuances 

existentes (RITCHIE et al., 2013). 

A observação participante se deu por meio do envolvimento da pesquisadora 

com o Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e a África 

Lusófona (FGV EESP CLEAR), que executa a Avaliação Longitudinal Experimental 

do PIM desde 2017, e em 2020, acompanhou o processo de construção de sua Teoria 

da Mudança. Ainda que não estivesse presente durante todo o processo, isso permitiu 

que acompanhasse de perto o trabalho realizado e, consequentemente, obtivesse 

informações detalhadas junto aos participantes.  

Diversos autores apresentaram a importância de tal método de coleta de dados. 

Ritchie et al. (2013, p. 35, tradução da autora) define da seguinte forma: 

 

Observação participativa em que a pesquisa se une à população constituinte 
do estudo ou seu ambiente organizacional ou comunitário para registrar 
ações, interações ou eventos que acontecem. Isso permite não apenas que 
os fenômenos sejam estudados à medida que surgem, mas também oferece 
ao pesquisador a oportunidade de obter insights adicionais através da 
experiência dos próprios fenômenos.  
 
 

Já segundo Yin (2018), a observação participante oferece oportunidades 

únicas para a coleta de dados em estudos de caso. A mais significativa está 

relacionada ao acesso a eventos ou grupos que, de outra forma, seriam inacessíveis. 

Além disso, “a capacidade de perceber a realidade do ponto de vista de alguém 

“infiltrado” em um caso em vez de externo a ele. Muitos argumentam que tal 
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perspectiva é inestimável para produzir um retrato preciso de estudo de caso” (YIN, 

2018, p. 124, tradução da autora). Silverman (2017) vai além e define como um 

método com pressuposto de que para entender o mundo “em primeira mão”, você 

deve participar do fenômeno, em vez de apenas observar à distância. Dessa maneira, 

as informações não creditadas relatadas durante a descrição do caso são fruto dos 

dados, percepções e interações observadas pela autora, conforme sinalizado em 

notas de rodapé nas seções seguintes. 

De forma complementar, o trabalho contou também com análise documental 

em que foi realizado um levantamento de dados secundários, como relatórios, 

documentos, legislação, artigos acadêmicos e jornalísticos, assim como de dados 

primários via participação ativa no processo de construção junto aos formuladores e 

implementadores da política pública descrita. Esse tipo de dado é “particularmente útil 

onde a história de eventos ou experiências têm relevância” (RITCHIE et al., 2013, p. 

35). Yin (2018) destaca a importância da complementariedade dos métodos de coleta 

de dados, considerando que o uso mais importante da análise documental é 

corroborar e aumentar a evidência de outras fontes. 

Por fim, para que fosse possível aprofundar o entendimento sobre o processo 

a partir das diferentes perspectivas dos principais atores ao explicar a construção da 

Teoria da Mudança do PIM, optou-se por realizar entrevistas de profundidade. Neste 

método de coleta de dados, não há um questionário estático, se assemelhando mais 

a uma conversa guiada com um propósito, chamadas também de entrevistas 

semiestruturadas (RITCHIE et al., 2013; YIN, 2018). Tal fonte de dados foi escolhida, 

especialmente, por permitir analisar diferentes stakeholders envolvidos no processo.  

A abordagem para seleção da amostra de entrevistados não foi probabilística, 

uma vez que a escolha dos participantes foi definida de maneira deliberada pela sua 

capacidade de recontar os fatos e contexto envolvidos na elaboração do fenômeno 

observado. Sendo, portanto, uma amostragem intencional. 

Foram realizadas entrevistas entre fevereiro e março de 2022 com dez 

representantes de diferentes grupos de atores: (i) coordenação da política e do 

processo de construção, (ii) líderes de frentes especializadas dentro do PIM, e (iii) 

equipe participante do processo. Apenas tais entrevistas foram codificadas 

posteriormente uma vez que são os registros do processo do caso estudado. 

Além desses dez entrevistados, buscou-se também consultar três especialistas 

no tema com o intuito de complementar a análise sobre o caso, trazendo informações 
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de outras experiências, assim como a opinião técnica sobre os possíveis fatores 

processuais e contextuais, corroborando os dados levantados. As entrevistas com 

especialistas também foram semiestruturadas sem que as entrevistadas fossem 

informadas dos fatores identificados durante a revisão bibliográfica, com o intuito de 

poder observar na fala delas o aparecimento desses fatores.  

Toda coleta de dados descrita acima foi realizada de forma virtual pelo software 

Microsoft Teams e cada uma teve duração de aproximadamente uma hora. 

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas, totalizando 288 páginas de texto. No 

Quadro 1, é possível conferir os perfis dos entrevistados no trabalho, contudo as 

citações e demais informações coletadas durante as entrevistas serão apresentadas 

apenas de maneira sumarizada, de modo a manter o anonimato dos participantes, 

conforme acordado no início de cada conversa. 

 

Quadro 1 – Relação dos perfis de entrevistados no trabalho 
 

Perfis representados Descrição e justificativa 

Coordenação geral da 
política 

Composta por duas pessoas: uma com experiência desde o 
início da política e outra servidora desde 2010. Puderam 
contribuir com a visão da gestão do programa, trazendo o ponto 
de vista da liderança no processo de construção. 

Coordenação de 
pesquisas 

Pode descrever o interesse em iniciar o processo, assim como 
os desafios e escolhas ao coordená-lo na equipe do Grupo 
Técnico Estadual (GTE). 

Coordenação de 
comunicação 

Pode trazer o ponto de vista de como utilizar a Teoria da 
Mudança para difundir os objetivos e ações do PIM, assim como 
seu envolvimento e contribuições já visando tais objetivos. 

Servidores concursados 

Integrantes do Grupo Técnico Estadual concursados e, portanto, 
com estabilidade na carreira. Além de sua participação no 
processo, trazem uma visão de quem contribui com a supervisão 
de consultores autônomos. 

Consultores autônomos 

Maior grupo entrevistado, por serem maioria na composição do 
Grupo Técnico Estadual, que conta com um quadro de 10 
consultores financiados pela Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS) com habilidades específicas para atuação na 
política pública. 

Especialistas em Teoria 
da Mudança 

Três doutoras em economia ou administração pública e governo 
que trabalham em núcleos de pesquisa sobre avaliação 
econômica e ferramentas para medição de impacto. Juntas têm 
experiência de elaboração de Teorias da Mudança em governos, 
organismos internacionais de desenvolvimento, terceiro setor e 
fundos de investimentos de impacto social. 

 
Fonte: Elaboração da autora 
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De modo a garantir confiabilidade à pesquisa, foi realizada a triangulação de 

dados, corroborando as evidências coletadas em diferentes fontes (observação 

participativa, análise documental, e entrevistas) a partir de outros que tratavam dos 

mesmos temas. Ademais, a utilização da teoria para embasar o framework utilizado, 

permitiu maior qualidade ao trabalho. Assim, foi possível fazer uma análise geral do 

processo de construção e não somente da frequência de identificação dos fatores 

contextuais e processuais realizados a partir das 10 entrevistas realizadas com a 

equipe do PIM (que foram codificadas a partir da teoria). 

 

3.4  Framework conceitual 

 

Em uma pesquisa qualitativa, a coleta de dados não é um fim. Para atingir os 

objetivos esperados, é necessário analisar, interpretar e apresentar os resultados  

(PATTON, 2014). Por essa razão, depois da descrição do caso, foi realizada uma 

análise do processo do PIM por meio de um framework conceitual elaborado a partir 

da literatura sobre construção de Teoria da Mudança e sobre reformas no setor 

público. De maneira prática, ele foi utilizado para realizar codificação das entrevistas 

com integrantes do PIM, guiar a análise dos demais dados (obtidos por meio das 

entrevistas com especialistas, observação participante e pesquisa documental) e a 

consolidação da apresentação dos resultados do estudo. 

O método foi desenvolvido nos anos 1980 e é baseado em uma análise 

matricial, permitindo o gerenciamento dos dados de forma rigorosa e transparente. 

Segundo Ritchie et al. (2013), o framework pode ser usado para classificar e organizar 

os dados de acordo com temas-chave, conceitos e categorias que surgirem a partir 

da literatura. Por essa razão, cada estudo tem um quadro temático distinto que 

compreende uma série de temas principais, subdivididos por uma sucessão de 

subtópicos relacionados, sintetizando as informações do caso de forma a responder 

a questão da pesquisa. É possível construir a ferramenta de análise a partir de 

conceitos mais amplos. Assim, aplicam-se explicações teóricas para elucidar as 

descobertas da pesquisa. 

 

Quando os pesquisadores estão interessados em um determinado campo ou 
corpo de literatura, ou quando estão comprometidos com uma determinada 
perspectiva teórica, eles podem querer relacionar suas descobertas pontuais 
a um contexto mais amplo e desenvolver explicações 'locais' de acordo com 
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a estrutura teórica ou analítica escolhida. (RITCHIE et al., 2013, p. 255, 
tradução da autora) 
 

Seguindo essa premissa, uma nova revisão de literatura foi realizada, buscando 

identificar fontes bibliográficas que abordassem o processo de elaboração de uma 

Teoria da Mudança, assim como o contexto em que ela é criada. A partir dos trabalhos 

acadêmicos anteriores, um framework foi elaborado utilizando como temas principais 

fatores contextuais e processuais e, a partir da pesquisa, subtópicos foram 

enumerados. 

 

3.4.1 Processo para construir uma Teoria da Mudança 

 

Os fatores processuais estão relacionados ao fato de que uma Teoria da 

Mudança não deve ser composta apenas de ideias concatenadas, mas que seja bem 

articulada, credível, plausível e lógica. Uma ferramenta robusta que pode gerar um 

bom desenho de intervenção e uma base sólida para ações de monitoramento e 

avaliação (MAYNE, 2017). O processo de sua construção é, portanto, fundamental 

para que ela adquira tais características. 

Muitos autores discutiram quais seriam os passos a serem tomados para que 

uma Teoria da Mudança seja construída com qualidade. Reunindo diferentes 

trabalhos, é possível obter seis etapas que são consenso, ainda que a ordem para a 

sua aplicação possa variar conforme a publicação. O importante, portanto, seria 

considerar todas as sugestões durante o processo. 

 

3.4.1.1 Identificar o problema 

 
Apesar de haver diferentes abordagens sobre os passos a seguir, há consenso 

que, primeiramente, é preciso identificar o problema que a intervenção procura 

resolver. Isso inclui identificar os fatores que caracterizam o problema e os elementos 

que o perpetuam (BAMBERGER; MABRY, 2019). 

Para tal, uma boa análise da situação ou avaliação de necessidades pode ser 

realizada, descrevendo as possíveis causas e consequências deste problema, assim 

como as oportunidades. Por exemplo, é interessante observar se há possíveis 

sinergias com outras iniciativas ou recursos existentes que podem ser aproveitados 

para fortalecer a intervenção (ROGERS, 2014). 
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Se uma avaliação de necessidades foi realizada com a comunidade em que o 

programa será implementado ou se as necessidades e capacidades do público-alvo 

foram priorizadas, existem dados que tornam o problema mais específico, 

identificando e direcionando os participantes e atividades do seu programa. A 

compilação dos achados também ajuda no plano de avaliação que pode ser 

construído posteriormente. Os dados encontrados podem se tornar uma linha de base, 

fornecendo indicadores que medem o progresso feito pelo programa ao longo do 

tempo (WK KELLOGG FOUNDATION, 2004).  

Mesmo em situações em que a Teoria da Mudança é desenvolvida depois do 

início da implementação, é importante revisar a situação que deu origem à intervenção 

para garantir que a iniciativa está endereçando a questão certa (ROGERS, 2014). 

Para Mitroff, Emshoff e Kilmann (1979), esse é o principal passo para sugerir 

intervenções (ou adaptações às existentes), de modo a não prejudicar a utilidade 

potencial dos programas disponíveis ao buscar resolver o problema errado. 

Baseando-se em Funnell e Rogers (2011), algumas perguntas podem colaborar na 

identificação do problema: 

 
Qual é o problema, questão ou oportunidade? Descreva a natureza e a 
extensão do problema ou oportunidade. 
Para quem esse problema existe: indivíduo, família, grupo, comunidade, 
sociedade em geral, locais específicos? 
Qual é a história desse problema e quais são as projeções sobre seu futuro? 
 
Causas e fatores contribuintes 
Por que esse problema ocorre? Quais são suas causas? Algumas causas são 
mais importantes ou influentes do que outras? Existem relações causais 
conhecidas? 
O que foi reconhecido como enfrentamento a esse problema (se houver 
alguma coisa)? As ações foram ou não eficazes? 
 
Consequências 
Por que isso deve ser considerado um problema? Quais são as 
consequências desse problema para aqueles que são diretamente afetados 
por ele (por exemplo, os efeitos do uso de drogas nos usuários)? 
Quais são as consequências deste problema para aqueles para quem o 
problema existe indiretamente (por exemplo, famílias de usuários de drogas 
ou comunidades afetadas pela violência induzida pela criminalização das 
drogas)? 
Como alternativa, se o foco for oportunidades de melhoria e pontos fortes, e 
não nos problemas, por que vale a pena buscar essa oportunidade? Que 
benefícios isso trará?   
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3.4.1.2 Definir os objetivos da intervenção 

 
A próxima etapa possível é esclarecer quais aspectos do problema a 

intervenção irá abordar e tornar explícitos os produtos, resultados e impactos que ela 

busca produzir (ROGERS, 2014; WK KELLOGG FOUNDATION, 2004). Neste 

aspecto, uma possível abordagem é estabelecer com clareza o escopo da 

intervenção. Ou seja, identificar em quais aspectos do problema, suas possíveis 

causas e consequências, o programa deve focar. Descrever quais fatores são 

importantes, dentro do alcance da ação e da capacidade de influência, de forma a não 

exagerar e nem subestimar os resultados (FUNNELL; ROGERS, 2011).  

Nota-se a importância de ter clareza da missão e os objetivos da organização 

com a intervenção. Afinal, como descreve Rogers (2014, p. 3, tradução da autora): 

 
O desenvolvimento de uma Teoria da Mudança não é simplesmente uma 
questão de preencher caixas, é importante garantir que a Teoria da Mudança 
represente o que a intervenção pretende alcançar e como — para a 
satisfação da organização que irá utilizá-la. Idealmente, uma Teoria da 
Mudança explica como se pretende que a mudança aconteça, em vez de 
simplesmente conectar as atividades aos resultados com uma seta.  

 
Tal debate pode também ajudar a entender quais objetivos são diretamente 

influenciados pela intervenção e quais, apesar de desejáveis e relacionados com as 

ações implementadas, estão fora do campo de ação do programa (METRICIS, 2019). 

Baseando-se em Vogel (2012), algumas perguntas podem ajudar nesta etapa: 

 
Quais são as mudanças de longo prazo que precisam acontecer nas vidas do 
público-alvo? 
Qual é a visão geral que a organização/programa tem para a mudança? 
Quais são as quatro ou cinco mudanças-chave de longo prazo para as quais 
pode-se contribuir?  

 

3.4.1.3 Identificar riscos e efeitos não intencionais 

 
Nesta etapa, dois exercícios complementares podem ser realizados: a análise 

dos fatores que podem afetar a intervenção (e dificultar o atingimento dos objetivos) e 

a previsão de possíveis efeitos não intencionais que ela pode ter (sejam eles positivos 

ou negativos). Um risco pode ser definido como o efeito de fatores internos e externos 

que gera incertezas nos projetos capazes de afastá-los de seus objetivos, “gerando 

ineficiência, ineficácia, desperdícios, prejuízos e, consequentemente, a prestação de 

serviços de baixa qualidade aos cidadãos” (CASA CIVIL, 2018a). Para conseguir 
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identificar tais fatores, é preciso investigar o contexto em que a intervenção será 

implementada: 

 
O contexto pode ser definido como a soma dos ambientes interno e externo 
nos quais ela estará inserida. Deve considerar, no âmbito interno, questões 
como a estrutura de gestão prevista, com seus diversos atores, bem como os 
recursos envolvidos (humanos, materiais, tecnológicos etc.). No âmbito 
externo, é preciso levar em conta a clientela que forma o público-alvo, os 
agentes que atuam na área em que se insere a política, o panorama 
socioeconômico e a legislação. Devem ainda ser considerados os demais 
agentes (públicos ou privados) envolvidos na implementação e na execução 
da política. (CASA CIVIL, 2018b) 

 

Neste momento, para além do conhecimento do contexto, a revisão da 

literatura de pesquisa e avaliação pode contribuir para identificar riscos, assim como 

consequências não intencionais. Segundo Funnell e Rogers (2011), os resultados não 

intencionais podem ser tão ou até mais importantes do que os resultados pretendidos. 

Isso se dá pela possibilidade de capitalizá-los se forem positivos ou gerenciar os riscos 

associados a eles se forem negativos. Ignorar tais fatores podem significar problemas 

para o desenho, implementação e resultados da intervenção.  Para apoiar o processo, 

outras perguntas podem colaborar (WK KELLOGG FOUNDATION, 2004): 

 

Quais fatores (de proteção e/ou risco) podem influenciar a mudança? 
Quais são as barreiras e/ou apoios que podem impactar a transformação? 
Existem legislação ou outros fatores que podem afetar o programa?  

 

3.4.1.4 Revisar teoria, literatura e/ou fazer benchmarking 

 
Para que todas as etapas listadas acima sejam possíveis, é necessário 

aprender o máximo possível sobre a intervenção, seu contexto e assuntos 

relacionados, considerando erros e acertos de projetos similares e usando o 

conhecimento prévio gerado por pesquisas e estudos. Para isso, também é possível 

buscar opiniões de especialistas sobre o tipo de intervenção ou buscar relatos e 

análises (ainda que não acadêmicas) sobre como as intervenções funcionam e sobre 

as mudanças em potencial que elas podem gerar (IMAS; RIST, 2009; METRICIS, 

2019; ROGERS, 2014). 

Uma vez que a pesquisa bibliográfica esteja completa e quaisquer achados 

relevantes identificados, é possível observar quais são os resultados de intervenções 

semelhantes. A construção de uma Teoria da Mudança depende de um esforço de 

aprendizado contínuo que permita o aprimoramento do processo. Por isso, apesar de 
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ser descrita aqui como uma etapa, compreende-se que o exercício de buscar 

evidências deve ser contínuo. 

Em casos de informações escassas, pode ser necessário construir Teorias de 

Mudança sem contar com descobertas de pesquisas ou avaliações anteriores. Nesse 

caso, as teorias serão necessariamente mais fracas (IMAS; RIST, 2009). Mesmo em 

casos de inovações é possível buscar evidências sobre o tema, traçar paralelos com 

hipóteses similares ou investigar com maior profundidade riscos e fatores que 

influenciam a mudança. 

 

3.4.1.5 Rascunhar a teoria que embasa a intervenção 

 

Com as novas informações, inicia-se o processo de elaboração da lógica do 

programa e dos principais pressupostos envolvidos. A lógica de uma intervenção olha 

para seu propósito e objetivos, procura resumir "Se X acontecer, então Y deve 

acontecer" (WK KELLOGG FOUNDATION, 2004).  Ou seja, é preciso definir como ir 

da situação atual para a situação desejada. De acordo com Rogers (2014), isso deve 

contemplar duas frentes: (i) uma teoria sobre como essa mudança acontecerá e uma 

teoria sobre como a intervenção vai desencadear essa mudança (por exemplo, 

chamando a atenção para as lacunas na prestação de serviços, conduzindo pesquisas 

de disponibilidade e publicando as descobertas). Conforme a lógica é traçada, ela é 

colocada em uma cadeia de eventos. As principais premissas são, então, 

estabelecidas. Tal desenvolvimento deve ser feito a partir da revisão da literatura e 

avaliações sobre o tema ou questões correlatas (IMAS; RIST, 2009). 

Esta é a etapa em que detalhes sobre a natureza da mudança desejada – a 

população-alvo, o nível necessário de transformação para definir sucesso, o período 

em que se espera que tal melhoria ocorra – são especificados. A partir de uma cadeia 

de afirmações “se-então” – se essa ação for realizada, então este resultado 

acontecerá – a Teoria da Mudança é criada. Algumas perguntas podem ajudar a 

conduzir essa etapa (WK KELLOGG FOUNDATION, 2004): 

- Quem e/ou o que precisa mudar para alcançar essas mudanças de longo 
prazo? 

- Quais mudanças precisam acontecer em outros níveis ou dimensões a 
fim de alcançar as mudanças de longo prazo? (por exemplo, no nível da 
comunidade, das políticas ou dos sistemas). 

- Quem são os grupos que a intervenção pode influenciar?  
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- Quais são três fatores-chave para os quais podemos contribuir e que 
serão vitais para a mudança? Quais são as relações entre fatores que 
influenciam a mudança em cada nível?  

- Por que essa mudança acontecerá dessa forma? Qual é a justificativa? 
Quais pressupostos ou suposições são consideradas para isso?  

 

3.4.1.6 Consultar stakeholders 

 
Por fim, é importante considerar diferentes pontos de vista durante a construção 

da Teoria da Mudança e/ou da intervenção. O termo stakeholder refere-se a grupos 

ou indivíduos que são afetados ou afetam a organização ou política e, portanto, 

deveriam ser contemplados na tomada de decisão sobre ela. A colaboração pode 

acontecer ao longo de todo o processo ou como uma etapa em que atores relevantes 

analisam versões preliminares. Isso é relevante uma vez que o “sucesso” das 

organizações públicas e suas iniciativas depende da satisfação dos principais atores 

e isso varia de acordo com a definição de cada grupo ou indivíduo do que é valioso 

(BRYSON, 2004; FREEMAN; MCVEA, 2001; NUTT; BACKOFF, 1992).  

Seguindo tal premissa, as Teorias da Mudança também são melhor 

desenvolvidas de forma participativa (MAYNE, 2015, pp. 137–138). No entanto, o 

processo de incorporar diferentes stakeholders não é sempre igual. Fung (2003) 

descreveu uma série de mecanismos para possibilitar a participação mais ampliada 

em processos de políticas públicas, demonstrando existir diferentes formas de gerar 

o engajamento de atores-chave. O autor resume em um Cubo democrático (FUNG, 

2006), focando em três dimensões da participação democrática: quem faz parte 

(dimensão de seleção dos participantes envolvidos); como esses participantes trocam 

informações e tomam decisões (dimensão de comunicação e processo decisório); e 

como suas contribuições estão ligadas aos resultados (dimensão de poder e 

autoridade) (PABLO et al., 2013). 

É possível observar na Figura 1 como cada dimensão – (i) seleção de 

participantes; (ii) comunicação e processo decisório; (iii) poder e autoridade – está 

ligada a um gradiente de valores. A seleção de participantes, por exemplo, é 

apresentada a partir de situações mais inclusivas a mais privadas; a comunicação e a 

tomada de decisão variam do mais intenso ao menos intenso; e o poder e a autoridade 

variam de mais autoridade a menos autoridade. 
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Figura 1 – Cubo democrático 

 

Fonte: reprodução de FUNG (2006), tradução da autora  

 

Embora o modelo apresente a democracia como um ideal, ele não sugere que 

todas as questões devam sempre ser tratadas pelos arranjos “mais” democráticos. 

Em vez disso, pretende apresentar a ampla gama de possibilidades disponíveis na 

governança, com a ideia de que diferentes disposições podem ser combinadas para 

alcançar a democracia. 

Ou seja, para compreender cada escolha é importante considerar quais os 

riscos de adotar uma posição em que uma rede maior de atores privados e da 

sociedade civil tem acesso aos processos de tomada de decisão, capacidade de fazer 

a diferença nesses processos, e percepção de si mesmos como atores políticos. Além 

disso, cabe considerar como a maneira com que os atores-chave são envolvidos 

contribuirá para sua implementação e para atingir o objetivo esperado com a Teoria 

da Mudança (BRYSON, 2004; FUNG, 2006; FUNNELL; ROGERS, 2011). 
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Segundo Funnell e Rogers (2011) quando o objetivo da Teoria do Mudança é 

desenvolver uma compreensão do que é necessário para fazer uma intervenção 

funcionar, é importante envolver seus beneficiários e organizações parceiras. Quando 

a melhoria e o desenvolvimento do programa são os principais objetivos, o 

envolvimento da equipe e da administração é fundamental.  

Se a Teoria da Mudança for usada como uma estrutura para determinar quais 

informações de monitoramento serão coletadas pela equipe ou para planejar uma 

avaliação, geralmente é positivo obter a compreensão e a aceitação da Teoria da 

Mudança pela equipe. Envolver uma pessoa com experiência em monitoramento e 

avaliação também é relevante. Diferentes formas de envolvimento têm propósitos 

específicos e contribuiem para revelar certas informações, enquanto ocultam, ou não 

dão foco a outras. Durante o processo de facilitação, o avaliador do programa pode 

agregar valor exercendo dois outros papéis: de questionar e de trazer informações a 

partir de sua expertise. 

Já quando uma Teoria da Mudança está sendo desenvolvida para uma 

avaliação externa cujo objetivo principal é a prestação de contas, a adesão do cliente 

ou agente comissionado é relevante para aprovar a ferramenta que será usada. 

Mesmo assim, seria indesejável excluir a equipe de tal processo de desenvolvimento. 

Quando a Teoria da Mudança está sendo desenvolvida para orientar uma avaliação 

externa de alto nível, é indicado envolver potenciais críticos do projeto que, de outra 

forma, poderiam argumentar que pontos fundamentais foram esquecidos 

(especialmente os efeitos não intencionais) (FUNNELL; ROGERS, 2011). Bamberger 

e Mabrey (2019) também destacam como a consulta a stakeholders é positiva 

justamente por permitir compreender melhor o contexto, possíveis riscos e efeitos não 

intencionais: 

 

Uma Teoria da Mudança reconhece que diferentes partes interessadas 
podem ter expectativas muito diferentes dos objetivos do programa, como 
eles devem ser alcançados e quem são os beneficiários pretendidos. Se uma 
grande variedade de partes interessadas for consultada, possivelmente será 
possível identificar grupos que podem ter sido excluídos, que podem estar 
em pior situação, e quais podem ser alguns dos resultados indesejados. 
(BAMBERGER; MABRY, 2019, p. 169, tradução da autora) 

 
Logo, as escolhas de quem incluir, como, quando e por qual motivo são 

carregadas de questões subjetivas. Não há como escapar da necessidade de 

julgamentos éticos para criar valor público. Contudo, análises das partes interessadas 
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são a chave para identificar problemas que podem e devem ser resolvidos (BRYSON, 

2004; FUNG, 2006; FUNNELL; ROGERS, 2011). Para isso, é preciso considerar o 

contexto da intervenção, incluse o que contribui na busca por tal mudança, como será 

tratado a seguir. 

 
3.4.2 Fatores que influenciam reformas no setor público 

 
Uma vez que o presente trabalho estuda a Teoria da Mudança, uma ferramenta 

que documenta os mecanismos pelos quais uma intervenção teria potencial para gerar 

transformações ou fazer parte da gestão de mudança (ou reforma) no contexto da 

administração pública. Por isso, é interessante compreender o que gera tal 

movimento, esse entendimento é possível uma vez que se defina uma reforma como 

um conjunto de forças que leva à busca de mudanças deliberadas nas estruturas e 

processos das organizações com o objetivo de fazê-las funcionar melhor – definição 

de “mudança” dada por Pollitt e Bouckaert (2017) – e ao considerar que optar por 

elaborar uma Teoria da Mudança envolve um esforço de construção de novas políticas 

ou a revisão de existentes. 

De forma a analisar o que influencia tais reformas, utilizamos o modelo de Pollitt 

e Bouckaert (2017), que identifica as principais forças favoráveis e contrárias a 

mudanças de gestão e como interagem entre si. Um modelo como este é tanto um 

mapa conceitual quanto um diagrama de forças. É, portanto, também um dispositivo 

que serve para a descoberta ou para a investigação de fatos, um veículo de 

aprendizagem. Ele se baseia em algumas premissas, sendo a principal que o 

processo de mudança está centrado na tomada de decisão da elite do setor público, 

grupo que contempla políticos ocupando cargos executivos e/ou servidores do alto 

escalão, segundo os autores. A Figura 2 demonstra em um diagrama a interação das 

forças, que serão consideradas como fatores contextuais neste trabalho. 
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Figura 2 – Modelo de mudanças nas estruturas e processos das organizações 

do setor público 

Fonte: reprodução de POLLITT e BOUCKAERT (2017), tradução da autora 

 

3.4.2.1 Percepção do alto escalão sobre mudanças 

 
O destaque que a tomada de decisão da liderança ocupa no modelo se refere 

ao fato de que muitas das mudanças estudadas pelos autores na administração 

pública são iniciadas e lideradas predominantemente pelo alto escalão. Por essa 

razão, a percepção que este grupo tem sobre mudanças, sejam elas positivas e 

desejáveis ou negativas e temidas, ocupa o centro do diagrama. No entanto, o modelo 

também demonstra como o grupo pode ser influenciado por ideias e pressões de 

outros atores, assim como sofrer choques externos. Eles também destacam que. por 

vezes, uma autocensura do alto escalão pode fazer com que propostas sejam 

elaboradas com o foco de aumentar chances de serem aceitas, independentemente 

da percepção que os líderes tinham sobre as mudanças originalmente (POLLITT; 

BOUCKAERT, 2017). 
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Outro ponto que caracteriza as mudanças propostas é sua focalização. 

Dificilmente haverá uma tentativa de remodelar todo o conjunto das instituições do 

setor público de uma só vez. Esse fenômeno afeta os caminhos escolhidos e, 

consequentemente, os resultados obtidos. Uma vez que cada esforço de reforma 

encara apenas uma parcela do programa, secretaria ou gestão, normalmente não há 

uma única perspectiva que pauta a transformação, mas muitas tentativas pontuais que 

se cruzam, somando-se para gerar mudanças maiores ao longo do tempo. 

O modelo, portanto, vai além do papel de destaque que ocupam as percepções 

do alto escalão sobre mudanças. Isso se dá também por ser fácil superestimar o nível 

de intencionalidade em muitas mudanças. O resultado dos esforços no diagrama pode 

representar vagamente as intenções originais do alto escalão. Segundo Goodin 

(1996), isso ocorre com as próprias instituições que são muitas vezes o produto de 

atividades não intencionais, de várias ações em que os resultados se sobrepõem, 

ações mal direcionadas ou simplesmente erros. “Uma instituição pode, assim, ser o 

produto de ações intencionais, sem que ela tenha sido literalmente o produto 

intencional da ação de alguém” (GOODIN, 1996, p. 28 tradução da autora). 

Por essas razões, o alto-escalão está sempre vulnerável a limitações de 

conhecimento, consequências transversais de ações externas, gargalos político-

administrativos e imprevistos de uma ampla variedade de tipos, como listam os demais 

fatores abaixo. 

3.4.2.2 Eventos aleatórios 

 
Eventos aleatórios como escândalos, desastres (naturais ou gerados pela ação 

humana), acidentes e tragédias imprevisíveis (tiroteios ou epidemias) geram a 

necessidade de adaptabilidade no setor público. “Embora estes [eventos] possam 

claramente influenciar fatores socioeconômicos [...], suas características mais óbvias 

são notoriedade e imprevisibilidade” (POLLITT; BOUCKAERT, 2017, p. 33). A 

consequência desses acontecimentos também não é óbvia ou previsível, mas pode 

ser muito significante para estimular mudanças. 

Um dos pontos que favorecem essa força está no fato de que tais elementos 

muitas vezes sofrem influência ao mesmo tempo que influenciam diretamente fatores 

políticos e socioeconômicos. Um exemplo pode ser visto em um caso recorrente no 

Brasil: o rompimento de uma barragem por falta de regulações rígidas ou fiscalizações 
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dos órgãos governamentais responsáveis pode fazer com que legislações sejam 

alteradas ou levar ao surgimento de novos departamentos para endereçar o problema. 

Outro exemplo recente está na pandemia de covid-19, que gerou a criação de comitês 

de crise pelo país todo, catalisou o processo de cooperação entre governos estaduais 

e modificou o funcionamento de muitos programas governamentais – como foi o caso 

do Primeira Infância Melhor. A pandemia foi, então, um dos fatores contextuais que 

estimularam mudanças no caso estudado. 

3.4.2.3 Forças socioeconômicas 

 
Fatores socioeconômicos podem ser tanto considerados como estruturais e 

duradouros, uma vez que são enraizados em uma sociedade, como também 

elementos efêmeros, como ciclos econômicos. Dentro dessa categoria, Pollitt e 

Bouckaert (2017) diferenciam algumas forças específicas que afetam mudanças de 

maneiras diversas. 

Um exemplo de como as forças econômicas globais afetam reformas no setor 

público é o modo como a influência de políticas econômicas nacionais diminuiu com 

o aumento da competitividade internacional e a grande presença de empresas 

multinacionais, em um contexto de globalização. Muitas das reformas realizadas a 

partir da década de 1980 respondiam à crença de que não seria mais possível um 

governo sustentar por muito tempo um nível de gastos públicos que os mercados 

monetários globais consideravam imprudente. Esse ponto influenciou ações com o 

intuito de diminuir gastos públicos, reduzir a burocracia estatal e reformular as políticas 

sociais que não seriam mais economicamente sustentáveis. 

Ainda que o movimento tenha ocorrido em muitos países, as consequências 

foram díspares entre eles, sugerindo que essa força não age de maneira uniforme. 

Essa alternância aponta que fatores econômicos geram uma pressão que nem 

sempre é traduzida em mudanças. Pollitt e Bouckaert (2017) descrevem uma 

necessidade dos líderes que se propõem a realizar mudanças: “[eles] precisam de 

ideias – modelos ou padrões, planos ou visões de como o setor público pode ser mais 

bem organizado” (2017, p. 28). Nesse sentido, a influência da economia global pode 

ser uma força ainda maior quando associada a exemplos que sejam adaptados e 

replicados, o que aconteceu muito por meio de agências internacionais, como o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), que é um dos apoiadores do PIM. 
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Fatores sociodemográficos, ou seja, mudanças no padrão de vida de parte 

considerável da população, também podem catalisar reformas no setor público 

(POLLITT; BOUCKAERT, 2017). Políticas econômicas nacionais são, portanto, 

influenciadas pelos fatores anteriores, ao buscar endereçar pressões internacionais e 

mudanças locais. Contudo, novas leis também têm potencial de gerar mudanças 

socioeconômicas. A criação do Programa Bolsa Família, por exemplo, ajudou a 

reduzir a desigualdade, a extrema pobreza e teve impactos positivos sobre 

indicadores educacionais e de saúde (NCPI, 2019; SOARES; RIBAS; OSÓRIO, 2010). 

Tais consequências fazem com que serviços públicos se adaptem para contemplar a 

nova realidade. 

3.4.2.4 Sistema político 

 
Além das políticas socioeconômicas, o próprio sistema que garante sua 

existência contribui positiva ou negativamente para gerar mudanças no setor público. 

Fatores como o modelo de governo – predominância do poder Executivo ou 

Legislativo, necessidade maior ou menor de consensos para garantir tomadas de 

decisão, ou até mesmo o desenho organizacional de um departamento – e da 

legislação vigente – desde a Constituição às normativas – agem como fator limitador. 

Conforme detalhado anteriormente neste trabalho, a partir da década de 1980, 

uma tendência de reformas do setor público tomou como norte ideias da Nova Gestão 

Pública ou New Public Management (NPM), em inglês. Ainda que o modelo tenha 

gerado questionamentos e atualizações desde então, os autores consideram que suas 

prerrogativas foram influentes para além dos limites da administração pública, 

ecoando em livros e guias práticos – desde os escritos por gurus da administração até 

elaborados por organizações internacionais como o Banco Mundial –, no estudo de 

gestão de empresas, e em eventos e seminários diversos (POLLITT; BOUCKAERT, 

2017). 

Considerando que instituições são formadas por indivíduos, que agirão 

segundo o repertório que têm, a disseminação das ideias da Nova Gestão Pública 

torna-se um fator que pode estimular mudanças para incorporar questões como 

eficiência ou gerar resistência a práticas que alterem esse status quo. Também neste 

ponto, as ideias que regem partidos políticos podem influenciar o governo e a 

administração pública vigente. Seja buscando se aproximar ou afastar de ideias da 
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Nova Gestão Pública, por exemplo. Contudo, tal força vai muito além deste ponto: dita 

qual estrutura, estilo e processos são almejados em um mandato (POLLITT; 

BOUCKAERT, 2017).  

Essas questões podem remeter mais a governos centrais. No entanto, a 

mesma lógica cascateia em diferentes hierarquias do poder público. Esse movimento 

chega até a burocracia uma vez que uma parcela significativa dos cargos 

comissionados é filiada a partidos políticos. Um levantamento realizado pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontou que na administração federal, 

conforme há um aumento da hierarquia, há também um crescimento do percentual de 

filiados. Esse fato sugere maior controle partidário nos cargos de alto-escalão 

(LOPEZ, 2015). Uma vez que o grupo exerce um papel central em reformas (como 

tratado acima), é possível compreender como a ideologia partidária possa influenciar 

mudanças.  

Em contrapartida, a população pode exercer um papel relevante no contexto. 

Retomando a proposição de Fung (2006), há diversas maneiras pelas quais a 

participação popular pode ocorrer. Desde a participação de consultores – como 

acadêmicos ou empresários – até a articulação de movimentos populares 

organizados.  

Exemplos sobre como a presença dos cidadãos pode afetar a tomada de 

decisão em mudanças da própria administração pública são mais raros por não 

estarem normalmente no radar ou no topo das prioridades da população. Deste modo, 

dificilmente a população buscará contribuir espontaneamente em discussões sobre 

reformular a estrutura envolvida em uma política, por exemplo. Contudo, a pressão 

pode vir na forma como beneficiários buscam ou não serviços e políticas e como sua 

percepção sobre os temas varia ao longo do tempo, fazendo com que tal equipe 

repense sua estrutura (POLLITT; BOUCKAERT, 2017). 

3.4.2.5 Sistema administrativo 

 
A estrutura administrativa também é um fator que afeta as modificações no 

setor público. Muitas vezes, na administração pública, é desafiador fazer 

transformações profundas em sua composição, incluindo movimentos incrementais. E 

mesmo esses podem gerar diversas consequências, que pesam no momento de 

buscar transformações (GOODIN, 1996; POLLITT; BOUCKAERT, 2017).  
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Por exemplo, caso uma administração deseje começar a utilizar um sistema de 

informação computadorizado para fazer matrículas escolares em substituição a 

formulários preenchidos manualmente, terá de garantir que todas as instituições de 

ensino tenham computadores disponíveis para tal e treinar milhares de profissionais 

para usar o equipamento e o novo sistema. Ainda é possível que enfrente resistência 

dos sindicatos, questionamentos sobre segurança de dados pessoais e tantas outras 

possibilidades. Mesmo após anunciar uma mudança, operacionalizá-la exige 

motivação e compromisso dos gestores locais com as transformações. 

Neste sentido, um dos fatores que influencia diretamente a mudança é o 

conteúdo do que se pretende alterar, assim como a maneira como ele é descrito e 

publicizado. “Ao avaliar ou contemplar intervenções em processos de desenho 

institucional, devemos prestar atenção ao modo como essas intervenções reforçam, 

remodelam ou minam determinados discursos” (DRYZEK, 1996, p. 103 tradução da 

autora).  

Administração não é uma ciência exata. Considerando-se o valor público 

envolvido e o número de stakeholders, a gestão pública é ainda mais imprevisível. Por 

isso, ao tentar tirar a reforma do papel, descobrem-se muitas coisas que exigem 

alterar o planejamento original. Assim, a consequência do processo de implementação 

influencia diretamente se os tomadores de decisão veem as mudanças como algo 

positivo ou negativo (POLLITT; BOUCKAERT, 2017). Tomando o exemplo acima, 

considerando o esforço necessário para treinar milhares de funcionários do setor 

educacional pode fazer com que o alto escalão adie ou vete tal reforma. 

Por fim, conforme o processo de implementação ocorre, assim como 

aprendizados, os próprios resultados são detectados pela população e atores 

envolvidos. Considerando-se que as mudanças são muitas vezes graduais, os efeitos 

finais podem não ser identificados em um primeiro momento, mas sim os resultados 

intermediários, que podem influenciar a percepção dos atores envolvidos. Ainda no 

exemplo educacional, equipar as escolas com computadores pode gerar melhor 

aceitação da comunidade escolar, facilitando que o restante da iniciativa seja 

implementada. 

Os fatores contextuais que tratam das forças socioeconômicas e dos sistemas 

político e administrativo são subdivididos em três cada. De modo a permitir uma 

análise mais detalhada, utiliza-se neste trabalho cada uma dessas unidades. Assim, 

com base nos seis passos encontrados para a consolidação de um processo de 
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elaboração da Teoria da Mudança e dos cinco fatores que influenciam mudanças no 

setor público (considerando-se as 9 subdivisões mencionadas), consolidou-se o 

framework conceitual, apresentado na Figura 3, que guiou a análise do caso descrito 

na seção seguinte. 
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Figura 3 – Framework conceitual anterior à análise dos dados 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração da autora com base em BAMBERGER; MABRY, 2019; BRYSON, 2004; CASA 
CIVIL, 2018b; DRYZEK, 1996; FREEMAN; MCVEA, 2001; FUNG, 2003, 2006; FUNNELL; ROGERS, 
2011; GOODIN, 1996; IMAS; RIST, 2009; METRICIS, 2019; NUTT; BACKOFF, 1992; POLLITT; 
BOUCKAERT, 2017, 2017; ROGERS, 2014; VOGEL, 2012; WK KELLOGG FOUNDATION, 2004) 
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4. DESCRIÇÃO DO CASO 

 

Antes analisar quais os fatores contextuais e processuais influenciam o 

processo de elaboração da Teoria da Mudança de uma política pública na prática, é 

preciso compreender que política é essa, qual seu nível de alcance e o contexto em 

que foi criada. Esta seção apresenta dados coletados por meio de documentos e 

entrevistas com intuito de proporcionar uma visão geral sobre o Primeiro Infância 

Melhor (PIM) de forma a possibilitar seu entendimento sob diferentes pontos de vista 

e a compreensão da análise de dados subsequente. Ao final, é apresentado o produto 

do processo de construção da Teoria da Mudança, assim como uma reflexão sobre 

sua adequação ao conceito segundo o que é apresentado na literatura. 

 

4.1 Primeira Infância Melhor 

 

O Primeira Infância Melhor (PIM) é uma política pública intersetorial criada e 

liderada pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Tem como foco 

apoiar famílias, a partir de sua cultura e experiências, na promoção do 

desenvolvimento integral das crianças desde a gravidez até os seis anos de idade. As 

ações visam à promoção da vigilância e do desenvolvimento integral infantil, da 

parentalidade positiva, bem como à identificação de potencialidades e necessidades 

das famílias que devem ser articuladas em rede, visando à integralidade do cuidado 

(“Primeira Infância Melhor (PIM) RS”, [s.d.]).  

Em dezembro de 2021, 202 cidades do Rio Grande do Sul tinham a política 

estadual implementada. Com cerca de 1,6 mil visitadores, as ações alcançavam mais 

de 29 mil famílias (“Dados”, [s.d.]). A atuação do PIM se dá em visitas domiciliares e 

atividades em grupo realizadas periodicamente com famílias de gestantes e de 

crianças menores de seis anos. A participação das famílias é voluntária após convite 

e, apesar de serem encorajadas a permanecer no programa durante todo o período 

considerado como primeira infância, caso haja o interesse de desligar-se do PIM a 

família não sofrerá nenhum prejuízo no recebimento de benefícios socioassistenciais 

(“Primeira Infância Melhor (PIM) RS”, [s.d.]). 
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A partir do contato com a família e com a rede de serviços do território é 

elaborado um Plano Singular de Atendimento. O documento detalha as estratégias 

que serão desenvolvidas junto à família ao longo de sua participação no PIM, inclusive 

o planejamento das visitas. Sua construção também considera a observação de 

fatores de risco e proteção para o desenvolvimento integral da primeira infância. Para 

atingir tais objetivos o PIM opera em três eixos de atuação: 

 

i.a vigilância e a promoção do desenvolvimento integral na primeira infância, 
considerando as dimensões física, intelectual, social, emocional e de 
linguagem; 

ii.o fortalecimento da interação parental positiva, considerando o interesse 
superior da criança e as competências, o vínculo e o protagonismo familiar; 

iii.a articulação em rede, prioritariamente no âmbito da Atenção Primária à 
Saúde, da Proteção Social Básica e da Educação, considerando ainda as 

redes comunitárias. – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (2021) 
 

Desde 2020, há também a possibilidade de incorporar atendimentos remotos. 

Ou seja, atendimentos feitos em ligações de vídeo, telefônicas ou contato por outras 

ferramentas e tecnologias acessíveis tanto para a família quanto para o visitador. Tais 

alternativas se dão apenas em situações em que haja dificuldade para a realização 

de visitas domiciliares ou atividades em grupo. No entanto, o atendimento ainda 

deverá ser feito de forma híbrida, associando visitas presenciais (“Primeira Infância 

Melhor (PIM) RS”, [s.d.]). 

  

4.1.1  Da inspiração cubana ao Criança Feliz 

  

Em 2003, o governo estadual do Rio Grande do Sul, liderado pelo recém-eleito, 

Germano Rigotto (PMDB) desejava criar programas para melhoras os indicadores 

sociais, especialmente da primeira infância, baseando-se em experiências 

internacionais. Como resume a citação abaixo retirada de uma entrevista realizada 

para o presente trabalho: 

 

O PIM começou sua gestação dentro da área de planejamento e gestão da 
Secretaria Estadual da Saúde. Ele foi um programa de governo. [...] Neste 
momento, não tinha ainda nenhum nome. Eu trabalhava com a gestora, com 
a diretora desse departamento, que depois se tornou a gerente do Primeira 
Infância Melhor. O governo assumiu a gestão em janeiro de 2003 e em abril 
de 2003, foi lançada a política. Então eu acompanhei a criação da política 
antes dela ser instituída. – Membro anônimo da coordenação do Grupo 
Técnico Estadual (2022) 
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Em 7 de abril de 2003, o programa foi lançado oficialmente detalhando as 

responsabilidades do Estado e dos municípios, assim como foi firmada a articulação 

coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde com as Secretarias Estaduais da 

Educação, da Cultura, e do Trabalho, Cidadania e Assistência Social (ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL, 2003). Além de uma série de ações para valorizar a pauta 

para a sociedade: 

 
Também nesta data, foram instituídos o Comitê Estadual para o 
Desenvolvimento Integral da Primeira Infância – CEDIPI (Decreto n° 42.199), 
o Dia Estadual do Bebê (23 de novembro), e a Semana Estadual do Bebê 
(Decreto nº 42.200), integrando o calendário oficial, como um estímulo para 
que a sociedade sul-rio-grandense reflita e se organize em torno da primeira 
infância, participando de atividades socioeducativas nas suas comunidades, 
valorizando e promovendo o desenvolvimento integral de suas crianças. O 
Decreto nº 42.201, ainda nesta data, instituiu o Prêmio Viva a Criança, 
outorgado aos municípios que apresentassem os menores índices de 
mortalidade infantil, prêmio a ser conferido no Dia Mundial da Saúde – 7 de 
abril. (SCHNEIDER; RAMIRES, 2007) 

 

Por fim, a Secretaria de Saúde do Estado assinou um acordo de cooperação 

técnica por três anos com o projeto cubano Educa a tu Hijo, do Centro de Referencia 

Latinoamericano para la Educación Preescolar (CELEP/Cuba), que possibilitou o 

intercâmbio de experiências e conhecimentos para a superar dos desafios inerentes 

à etapa de implantação de uma política pública sem precedentes no Brasil (VERCH, 

2017). O programa estabeleceu também a cooperação técnica com a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para viabilização 

das ações da gestão estadual. 

O Educa a tu Hijo foi implantado em 1992 em Cuba, com base em estudos 

realizados desde 1983. O programa cubano oferece atenção educativa não 

institucional para crianças de zero a seis anos que não frequentam estabelecimentos 

de educação infantil. Com caráter comunitário e intersetorial, tem a família como foco 

do atendimento na promoção do desenvolvimento integral de seus filhos, com o intuito 

de prepará-los para a entrada na escola. Após dez anos de existência, em 2002, o 

programa oferecia cobertura a 70,9% da população infantil cubana de zero a seis anos 

(SCHNEIDER; RAMIRES, 2007). 

O PIM tomou o programa como inspiração para organizar sua equipe, realizar 

a articulação das instâncias envolvidas, formar, acompanhar e avaliar os profissionais 

envolvidos. Buscando, portanto, desde sua concepção basear-se em evidências que 

demonstrassem os benefícios da ação socioeducativa à primeira infância. 
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Após três anos de existência, o PIM foi instituído como parte integrante da 

Política Estadual de Promoção e Desenvolvimento da Primeira Infância, através da 

Lei Estadual nº 12.544 (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2006). Permitindo a 

sustentabilidade do programa ao longo dos anos e de diferentes gestões 

governamentais. Em 2016, em decorrência do apoio técnico da equipe estadual do 

PIM e inspirado nos passos percorridos pela política, o Estado do Amazonas criou 

legislação voltada aos cuidados da primeira infância. Sendo o segundo dos 27 estados 

do território nacional a criar uma política própria voltada ao tema (VERCH, 2017). 

A partir da demanda gerada pelo interesse de outros governos, a equipe do 

PIM percebeu a necessidade de consolidar o que era realizado e buscou uma parceria 

para tal, como demonstra a citação abaixo: 

 
Em 2012, 2013, o Governo Federal estava levando a experiência do PIM para 
outros estados e outros nos procuravam independentemente para conhecer 
o que a gente fazia e nós tínhamos pouca coisa escrita, pouca coisa 
documentada do programa Então, quando a consultoria veio, ela tinha esse 
objetivo de poder entender como a gente funcionava, poder descrever esse 
funcionamento para que o material pudesse ser referência para replicação 
em outros lugares – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico 
Estadual (2022) 

 

Essa movimentação estimulou uma série de esforços em resposta a demanda, 

inclusive a elaboração de uma Teoria da Mudança por meio de uma consultoria. Parte 

da equipe do PIM foi entrevistada individualmente para documentar o funcionamento 

do programa. No entanto, o resultado não foi incorporado pela equipe.  

 

Alguém veio escutou tudo que a gente tinha para falar e organizou um 
esquema. A gente não organizou junto (...) foram escritas individuais. Não 
teve alinhamento, sabe? O resultado que eu vi da outra vez é que isso ficou 
claro para algumas pessoas que foram mais ativas no processo com a 
consultoria, enquanto para os demais, a coisa continuou igual. – Membro 
anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual (2022) 
 

 

Neste mesmo ano, foi aprovado o Marco Legal da Primeira Infância, a Lei 

Federal nº. 13.257/16  (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2016), que visa a garantia 

dos direitos em diversos setores voltados a promoção do desenvolvimento integral, 

tendo o Primeira Infância Melhor como referencial de modelo de visitação domiciliar. 

A partir da legislação e sua referência ao PIM, foi criado o Criança Feliz: programa do 

governo federal que tem como objetivo o apoio às famílias para promoção do 

desenvolvimento infantil prioritariamente nos primeiros mil dias de vida, por meio de 

visitação domiciliar (VERCH, 2017). O destaque na agenda nacional colaborou para 
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possibilidades de articulação em rede e recursos para a manutenção da política no 

Rio Grande do Sul. 

 

4.1.2 PIM durante a pandemia de covid-19  

 

Após anos de atividades ininterruptas, em 2020 o Primeira Infância Melhor teve 

que lidar com um desafio inesperado: a pandemia causada pela covid-19. No contexto 

em que todos os serviços não-essenciais foram interrompidos, também as visitas 

semanais do PIM foram bruscamente suspensas em muitos municípios como medida 

de prevenção ao contágio da doença. Contudo, considerando a importância do 

trabalho e o potencial efeito negativo para as famílias vulneráveis, houve uma 

mobilização pela não interrupção do programa. 

Para tal, foram necessárias adaptações para manter os atendimentos. Assim, 

as equipes estaduais e municipais do PIM começaram a fazer perguntas que 

ajudariam a delinear essas visitas remotas durante a pandemia: como garantir a 

sustentabilidade do atendimento quando a principal intervenção do programa é a 

visitação domiciliar? Quais os recursos humanos, tecnológicos e financeiros para 

manter essa intervenção? Como garantir o atendimento e a captação de novas 

famílias? Como o programa pode auxiliar na redução das vulnerabilidades 

evidenciadas pela pandemia? (SOUZA, 2021) 

Para tentar responder tais questionamentos, em abril de 2020 o Grupo Técnico 

Estadual (GTE) reuniu algumas ações possíveis de serem implementadas pelas 

equipes municipais do programa em tempos de coronavírus. O material foi elaborado 

a partir da coleta de dados interna e em pesquisas de evidências internacionais. Além 

de fornecer conteúdo para apoiar os profissionais, publicaram duas notas técnicas 

adicionais ao longo do ano, acumulando o conhecimento que estava sendo gerado 

globalmente por cientistas (informação não publicada).4 Tais acontecimentos 

incentivaram e permitiram que o processo de elaboração da Teoria da Mudança 

iniciasse. 

 

4.2 Construção da Teoria da Mudança 

 

                                                 

4 Informação obtida por meio da observação participante da autora. 
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A elaboração da Teoria da Mudança do PIM se baseou em muitas das etapas 

processuais identificadas durante a revisão bibliográfica para a confecção do 

framework conceitual.5 Na Figura 4, é possível observar um resumo cronológico com 

marcos realizados, chamados no trabalho como fatores processuais. Destaca-se o 

papel constante que a revisão da literatura exerceu, assim como a consulta a atores-

chave. Ao longo desta seção detalha-se melhor como cada etapa foi realizada, 

demonstrando como elas se sobrepuseram e foram retomadas por vezes. Como 

demonstra uma fala de um dos entrevistados para o trabalho. 

 

Acho que o primeiro ponto é identificar a questão, nosso problema e, a partir 
disso, participar das etapas, fazer parte da revisão da literatura, discutir, 
envolver todos os atores nesse processo [de construção da Teoria da 
Mudança], diria que é mais como uma jornada em uma montanha-russa, que 
é cheio de idas e vindas. Também quando a gente achava que a gente estava 
avançando em um ponto, a gente retrocedia. – Membro anônimo do Grupo 
Técnico Estadual (2022) 

 

 

Figura 4 – Linha do tempo do processo de elaboração da Teoria da Mudança  

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Neste sentido, a parceria com a equipe do Centro de Aprendizagem em 

Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona (FGV EESP CLEAR), os 

apoios da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), propiciaram que representantes do Grupo Técnico Estadual 

                                                 

5 Como confirmado na análise de dados primários (obtidos por meio de entrevistas e observação 
participante), apresentada posteriormente neste trabalho. 
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(GTE) tivessem contato mais próximo com temas relacionados a Monitoramento e 

Avaliação de Políticas Pública ao iniciar uma Avaliação Longitudinal Experimental do 

PIM a partir de 2017.  

Em junho de 2020, foram realizadas oficinas para capacitar a equipe em 

competências específicas relacionadas a planejamento, monitoramento e avaliação 

de políticas públicas no contexto da gestão baseada em evidências, tais como: (a) 

compreender conceitos básicos de Monitoramento e Avaliação e seu papel no ciclo 

de políticas públicas; (b) entender a relação entre Teoria da Mudança e modelo lógico; 

(c) desenvolver a Teoria da Mudança de uma política pública; (d) compreender a 

relação entre Teoria da Mudança e indicadores; (e) compreender a relação entre a 

Teoria da Mudança e metodologias de avaliação (informação não publicada).6 

 

A FGV promoveu um curso de monitoramento e avaliação que algumas 
pessoas da equipe participaram. Depois a gente fez um movimento de 
promover o curso para toda equipe, então toda equipe foi formada, foi bem 
legal. E ali, eu acho, que foi se estruturando um caminho de compor o que a 
gente iria percorrer. Lembro de tudo ser muito embrionário. – Membro 
anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual (2022) 

 
Após as formações, a equipe do GTE foi convidada a participar de reuniões de 

trabalho realizadas com o apoio técnico de especialistas do FGV EESP CLEAR. Como 

forma de aplicar as competências adquiridas nas oficinas, a equipe estadual passou 

a comparar o que era esperado da política com o que se realizou na sua execução 

até aquele momento. As ações foram realizadas de forma virtual, uma vez que as 

orientações sanitárias recomendavam o isolamento social como forma de reduzir o 

contágio de covid-19. Registros imagéticos de alguns desses encontros podem ser 

observados no Apêndice B. 

A tarefa teve por objetivo decifrar e reconstruir um diagnóstico, com base em 

testemunhos da equipe gestora da política, visto que os fundamentos teóricos do 

funcionamento do Primeira Infância Melhor não estão explicitados nos documentos de 

constituição ou planejamento da política. A fase de identificação do problema 

observou o que da estrutura lógica formulada na fase de concepção da política, ainda 

era válido diante de novos contextos, tendo em vista que a realidade se altera 

constantemente (informação não publicada).7  

                                                 

6 (KARINE VERCH, 2020 b) 
7 Informação obtida a partir da observação participante da autora. 
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Começamos respondendo ‘o que faz essa política existir?’ Eu acho que isso 
retoma muita coisa do início, mas também atualiza um pouco do onde a gente 
está. Por que a gente tem que existir hoje? Há 18 anos a gente sabia, mas e 
agora, para que a gente precisa existir? E eu acho que para identificar o 
problema, algumas coisas são fundamentais: revisar a teoria ou literatura, 
consultar os atores-chave internos e externos, e eu lembro também que tem 
um passo que é de revisar os próprios arquivos do programa, né? – Membro 
anônimo do Grupo Técnico Estadual (2022) 

 

Considerando que antes de se desenhar a Teoria da Mudança de uma política, 

é relevante o exercício de redigir a teoria do programa, ou seja, colocar no papel o 

conceito abstrato de toda a teoria que está por trás do funcionamento lógico da 

intervenção, foi realizado uma consulta para que os objetivos do PIM fossem 

identificados (FUNNELL; ROGERS, 2011; ROGERS, 2014; WK KELLOGG 

FOUNDATION, 2004). Durante o processo, percebeu-se a necessidade de retomar 

referências teóricas para identificar novos consensos ou atualizações sobre os 

elementos que compõem a política. Para tal, primeiro identificou-se uma série de nós 

(modo como chamaram os conceitos-chave) que deveriam ser estudados por grupos 

de trabalho para somente então finalizar a redação da teoria do programa - ou seja, a 

ideia explícita das consequências das ações do PIM que intervenham sobre um 

problema (CASA CIVIL, 2018a). Dentre tais conceitos estavam tópicos como 

parentalidade, vulnerabilidades, redes e territórios. 

 
Depois disso, a gente começou a olhar os nossos objetivos, né? Por que 
existimos e quais são os pontos que a gente tem que realmente atingir na 
ação em si? Foi assim que chegamos nas questões da interação parental, da 
paternidade positiva e da promoção do desenvolvimento infantil. Esses foram 
os nós principais, mas isso nos norteou muito para olhar para os produtos. 
Eu não sei se isso é costumeiro em outras ferramentas de gestão, isso de 
construir o objetivo central. Qual o problema que essa política quer atacar e 
quais resultados ela quer alcançar? E a partir daí, a gente poder desenhar 
que atividades e produtos necessários para chegar nesses resultados – 
Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual (2022) 

 
Cada participante de um grupo de trabalho se debruçou em materiais existentes 

na literatura acadêmica sobre os temas e compartilhou com os colegas que 

estudavam o mesmo nó. A partir das discussões geradas, construíram sugestões de 

redação para o conceito-chave, assim como textos para embasar as escolhas e os 

entendimentos alcançados. Esse material foi, então, compartilhado com os demais 

colegas do GTE, rediscutido e reeditado até chegar a consensos. O processo foi 

alternado com o exercício de começar a rascunhar diagramas da Teoria da Mudança 

de modo a identificar novos nós que impediam sua continuidade. Ao longo dos meses, 
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os conceitos foram consolidados e a teoria do programa foi redigida coletivamente 

(informações não publicadas).8 

Seguindo o processo participativo, o resultado da discussão foi apresentado no 

evento virtual XVI PIM Debate: Da teoria à mudança, que aconteceu no dia 02 de 

junho de 2021. O encontro contou com a participação da coordenadora estadual do 

PIM, Gisele Mariuse da Silva; da coordenadora de pesquisa do PIM, Karine Verch; e 

da professora da FGV RI, pesquisadora do FGV EESP CLEAR e do Centro em 

Microeconomia Aplicada (C-Micro), Juliana Camargo (PIM, 2021). Nos comentários 

do vídeo da plataforma YouTube, diversas equipes municipais se identificavam 

demonstrando como a formação atingiu seu público-alvo. 

 

Eu acho que a gente conseguiu traduzir muito o que várias equipes traziam 
para a gente, tanto que quando a gente levou para as coordenadorias 
regionais de saúde, elas já faziam muita coisa que a gente vinha falando. 
Então dá um alívio, né? ‘Opa! Não estamos distantes do que as pessoas 
estavam falando’. – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual (2022) 

 

4.2.1 Teoria por trás do PIM 

 

Após o trabalho de co-construção realizado, chegou-se à seguinte definição da 

teoria do programa do PIM. Tal conceito expressa “uma ideia explícita das 

consequências de uma possível ação que intervenha sobre um problema” (CASA 

CIVIL, 2018b). Ou seja, no trecho abaixo está resumida qual a lógica que permeia o 

que o programa faz e o que pretende alcançar com suas ações. Por isso, destacam-

se abaixo os conceitos-chave, conforme material elaborado pelos grupos de trabalho, 

que permitem compreender as nuances do funcionamento da política: 

 

O Primeira Infância Melhor é uma política pública intersetorial de promoção 
do desenvolvimento integral na primeira infância, com objetivo de apoiar as 
famílias, a partir de sua cultura e experiências, na promoção do 
desenvolvimento integral das crianças, desde a gestação até os seis anos de 
idade. Por meio da política, há resultados no desenvolvimento integral infantil 
(cognitivo, socioafetivo, comunicação e linguagem e motricidade), na 
parentalidade positiva (competência, protagonismo e autonomia) e no 
acesso aos direitos. As ações do PIM impactam na melhoria das condições 
de saúde, educação e desenvolvimento social incidindo sobre a transmissão 
intergeracional das desigualdades. Dentre elas a promoção dos direitos na 
primeira infância; o fortalecimento da parentalidade positiva e da prontidão 
para aprendizagem; a ampliação de anos de estudo, a redução da 

                                                 

8 Informações obtidas a partir da observação participante da autora. 
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morbimortalidade materno-infantil, das violências, das desigualdades e a 
ruptura dos ciclos de pobreza. (informação não publicada)9 

 

É interessante destrinchar alguns dos elementos presentes uma vez que 

aparecem também na Teoria da Mudança. Assim, é possível compreender melhor o 

instrumento, como afirmou um membro do Grupo Técnico Estadual do PIM: 

 

Quem está lendo e não esteve na discussão talvez nem consiga visualizar o 

que aquilo [a teoria do programa e cada conceito-chave] significa. Mas a 

gente mudou de ‘orientar’ para ‘apoiar’, que é uma grande mudança, que não 

é algo vertical, é algo dialógico, é estar junto com as famílias. Porque as 

crianças não são das famílias, a gente tem um Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a própria Constituição de 88 que diz que a criança é 

responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. E a gente tinha essa 

conotação muito forte na política usando o termo 'de suas famílias' como se 

fosse 'pega que o filho é teu', né? Então eu acho que é uma mudança de 

lógica, que me parece que a gente conseguiu traduzir mais o que a gente de 

fato está querendo fazer. – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

(2022) 

 

O primeiro conceito-chave a aparecer na teoria do programa é o de 

intersetorialidade. Assim como os demais, ele foi tema de discussão e revisão de 

literatura extensiva. Ele pode ser compreendido como a “[...] articulação entre sujeitos 

que atuam em áreas que, partindo de suas especificidades e experiências 

particulares, possam criar propostas e estratégias conjuntas de intervenção.” 

(COUTO, 2010, p. 40 citado por Grupo Técnico Estadual (2021)). 

A intersetorialidade se faz presente na política uma vez que o PIM compõe a 

Atenção Primária à Saúde e a Proteção Social Básica, precisa reconhecer e trabalhar 

com os serviços de referência para as famílias atendidas, sejam unidades básicas de 

saúde, escolas, ou conselhos tutelares. No município a gestão local da política, 

conhecida como Grupo Técnico Municipal (GTM), utiliza o instrumento chamado de 

Diagnóstico Situacional da Primeira Infância para determinar territórios prioritários 

para o atendimento, considerando os demais serviços e buscando fortalecer a 

integralidade do cuidado e mobilizar recursos com vistas a proteção social e garantia 

de direitos (informação não publicada).10 

Já a parentalidade se baseia em estudos sobre a relação das famílias com seus 

filhos, que analisam as práticas parentais e os potenciais efeitos no desenvolvimento 

                                                 

9 Documento interno do PIM cedido pelo Grupo Técnico Estadual (2021) 
 

10 (GRUPO TÉCNICO ESTADUAL, 2021) 
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integral infantil. O conceito de parentalidade – um termo que ainda não está inserido 

no dicionário de língua portuguesa – é um dos objetivos, não só do PIM, mas de 

políticas similares: 

O conceito de parentalidade é definido por alguns investigadores como sendo 
o conjunto de ‘atividades propositadas no sentido de assegurar a 
sobrevivência e o desenvolvimento da criança’, num ambiente seguro, de 
modo a socializar a criança e atingir o objetivo de torná-la progressivamente 
mais autónoma. É descrita como uma das tarefas mais complexas, difíceis e 
com maiores desafios e responsabilidades para o ser humano (PLUCIENNIK; 
LAZZARI; CHICARO, 2015, p. 65 citado por Grupo Técnico Estadual (2021b)) 
 

Os critérios que podem definir o que é uma parentalidade suficiente – ou seja, 

o que é adequado ou não quando se trata da relação entre crianças e seus 

responsáveis – são socialmente construídos, uma vez que o conceito tende a 

depender de questões subjetivas, como crenças culturais ou preocupações 

relacionadas com determinados contextos (PLUCIENNIK; LAZZARI; CHICARO, 

2015). Por exemplo, é aceitável que um pai faça seu filho frequentar certa igreja? Uma 

mãe pode decidir não levar seu filho à escola? A avó pode determinar que a 

alimentação na casa será somente vegana? As respostas a tais questões muda caso 

haja um contexto de pandemia? Ou seja, definir regras claras e fixas no que é uma 

parentalidade positiva pode ser um desafio. É aí que o programa almeja diminuir a 

desigualdade de desenvolvimento entre as crianças para que o acesso a recursos, 

direitos e oportunidades seja equânime. 

Por fim, o PIM pretende agir na transmissão intergeracional das desigualdades. 

A definição de vulnerabilidades presente no texto da Política Nacional de Assistência 

Social, foi um dos utilizados nas discussões: 

 

Situações de vulnerabilidade e riscos são: famílias e indivíduos com perda ou 
fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos 
de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; 
desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, 
ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; 
diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; 
inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; 
estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 
representar risco pessoal e social. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E COMBATE À FOME, 2004) 

 

Em contrapartida, a equipe buscou também seu oposto, no conceito de 

equidade intra e intergeracional, que busca garantir às gerações seguintes o acesso 

aos recursos disponíveis para as gerações anteriores, sejam eles naturais, 

econômicos ou sociais. Para Linares Llamas et al. (2013, citado por Grupo Técnico 
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Estadual (2021b)), a sustentabilidade "consiste em manter os níveis de bem-estar não 

decrescentes e distribuídos de maneira justa tanto intergeracional como 

intergeracionalmente”. 

O GTE também usou o Relatório Anual de Desenvolvimento Humano (PNUD, 

2010) para embasar o conceito. Segundo o documento, o investimento na infância é 

uma das formas mais eficientes de promoção da equidade, incidindo sobre a ruptura 

da transmissão intergeracional da desigualdade uma vez que “determina uma maior 

capacidade das pessoas para transformar o acesso a bens e serviços naquilo que 

valorizam e consideram ‘ser’ ou ‘fazer’ nas etapas posteriores de suas vidas”. 

 

4.2.2 Rascunhando a Teoria da Mudança 

 

Após a finalização da construção e validação da teoria do programa, todos os 

participantes do GTE foram convidados a retomar – individualmente ou em pequenos 

grupos – as versões preliminares da Teoria da Mudança à luz das informações 

acumuladas. A partir desse exercício, diferentes grupos sugeriam alterações, que 

eram consolidadas e discutidas durante oficinas semanais. Por fim, após mais de um 

ano de trabalho, três Teorias da Mudança foram criadas. Cada uma detalha o papel 

de uma categoria de profissionais da política: Grupos Técnicos Municipais, Monitores 

ou Supervisores, e Visitadores. Por fim, uma versão que resumia a política do ponto 

de vista estadual – a Teoria da Mudança Geral do PIM – foi concatenada (informação 

não publicada).11 

Com a elaboração dessas diferentes Teorias da Mudança complementares 

(apresentadas no Anexo 1) foi possível refletir e determinar qual a lógica esperada 

para gerar as transformações desde a identificação e cadastro das famílias até o 

atingimento da ruptura dos ciclos de pobreza e da transmissão intergeracional das 

desigualdades como potencial efeito do PIM. Essa foi a maneira encontrada pela 

equipe de forma a organizar todo o material elaborado durante o processo. 

 

Para consolidar tanta coisa assim, tanto objetivo, papel de cada membro, eu 
lembro da gente montando aqueles quadros que diziam: ‘bom, eu acho que 
ele fazia isso, o que é que ele precisa para fazer para o objetivo que ele quer 
chegar’. Foi praticamente abrir o programa inteiro para tentar olhar para ele, 

                                                 

11 Informação obtida a partir da observação participante da autora 
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para cada detalhezinho, para cada partezinha do processo. – Membro 
anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual (2022) 

 
De modo a compreender os diagramas que serão discutidos abaixo, cabe 

retomar a organização do Primeira Infância Melhor. Por se tratar de uma política 

pública estadual que é implementada por municípios que podem decidir ou não aderir 

ao programa, a configuração pode ser diferente entre aqueles que aderiram, contudo 

majoritariamente segue a estrutura descrita abaixo. 

A principal diferença está justamente na composição de como a gestão do 

programa acontece localmente. Além da discricionariedade que o município tem, as 

características dele moldam a estrutura imprescindível para executar a política. Por 

exemplo, em uma cidade maior haverá necessidade de um número elevado de 

visitadores que, por sua vez, exigirá um maior esforço de coordenação. Assim, o 

Grupo Técnico Municipal (GTM) deve ser ponte entre o governo estadual e o território 

para realizar a gestão local da política.  

A Teoria da Mudança do GTM traz como grande diferencial o papel desta 

função na gestão e na representação do PIM no município. Por esse motivo, aparecem 

entre as atividades ações como: monitorar e avaliar indicadores do PIM; realizar 

gestão orçamentária e financeira do programa no município; promover seleção e 

contratação da equipe; realizar formação inicial de monitores/supervisores e 

visitadores; planejar processos de educação permanente e continuada; e estabelecer 

e monitorar metas de visitadores e famílias.  

A gestão municipal pode ser complementada por um profissional que tem papel 

de acompanhar o dia a dia do programa. Por vezes ele é chamado de supervisor, por 

vezes de monitor, entretanto sua função contempla seu apoio, contribuição e 

supervisão das ações exercidas pelos visitadores, além da articulação com o GTM e 

com a rede de serviços para potencializá-las e gerar a intersetorialidade buscada pelo 

PIM. Dentro deste contexto, destaca-se a responsabilidade junto ao sistema de 

informação online da política, o SisPIM. Nele são disponibilizados dados sobre os 

beneficiários, visitadores e territórios participantes do programa. Contribuir no 

processo de inserção dos dados e fazer o acompanhamento das informações locais 

do programa no SisPIM permite o monitoramento da política como um todo. 

Os visitadores são responsáveis por tocar o dia a dia do programa, por meio da 

identificação e atração das famílias, do planejamento e execução das visitas, e da 

identificação de padrões ou oportunidades de articulação entre as famílias sob seu 
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acompanhamento. Por essa razão, as atividades descritas na Teoria da Mudança do 

Visitador compõem o que normalmente os beneficiários da política conhecem, 

gerando, assim, produtos que envolvem as famílias diretamente. Por fim, a Teoria da 

Mudança Geral do PIM reúne elementos das demais – na maior parte das vezes ipsis 

litteris – no intuito de representar como os três níveis hierárquicos se complementam 

na política. 

O exercício de construir as Teorias da Mudança gerou outros produtos. As 

atribuições de cada uma das funções foram descritas e publicadas na Portaria SES 

N° 635/2021 (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2021). Além da padronização 

proposta, as discussões realizadas geraram um resultado do alinhamento entre teoria 

e prática concretizado na alteração da forma de repasse de verba para implementação 

do PIM no município (informações não publicadas).12 Anteriormente, a verba era 

repassada de acordo com o número de visitadores contratados para realizar as visitas 

naquele território. No entanto, a partir das discussões e análises realizadas, percebeu-

se que seria melhor ter um foco no beneficiário também nesta etapa orçamentária. 

Com isso, a partir do decreto, de 29 de agosto de 2021, o PIM mudou suas regras e 

passou a enviar um incentivo financeiro mensal por indivíduo acompanhado no 

município. A Teoria da Mudança serviu, então, contribuiu para o refinamento da 

política, o que estimulou o desenvolvimento do próprio trabalho e valor da ferramenta. 

 

4.3 Metodologia utilizada para a elaboração 

 
Para detalhar o resultado do processo, é preciso ter conhecimento sobre cada 

elemento da Teoria da Mudança de forma a poder perceber o nível de detalhe sobre 

o funcionamento do programa e a mudança que espera atingir. De modo a poder fazer 

isso é preciso compreender quais são as categorias de informações disponíveis nos 

diagramas. Todo processo de elaboração da Teoria da Mudança do PIM (e as 

complementares por níveis hierárquicos) foi apoiado pelo Centro de Aprendizagem 

em Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona (FGV EESP CLEAR), 

que é parte da Iniciativa Global de Avaliação (GEI) e da Escola de Economia da 

Fundação Getulio Vargas de São Paulo. Portanto, as definições sobre o que é cada 

                                                 

12 Informação obtida a partir da observação participante da autora 
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elemento que compõe uma Teoria da Mudança, assim como etapas do processo para 

construí-la, vieram do FGV EESP CLEAR. 

No material utilizado no workshop sobre monitoramento e avaliação realizado 

com a equipe do Grupo Técnico Estadual, Teoria da Mudança aparece descrita como 

uma ferramenta de planejamento por auxiliar no processo de formulação de políticas, 

mas também uma ferramenta de gestão, por orientar sua implementação (FGV EESP 

CLEAR, 2020). Citando Patton (2014), afima que ela é chave para diversos processos: 

 

Fundamental para que todos os atores compreendam o programa de forma 
profunda e homogênea 
Fundamental para o monitoramento: guia para quais dimensões devem ser 
monitoradas 
Fundamental para a avaliação: guia para definir as perguntas que as 
avaliações devem responder. (informação não publicada)13 

 

Em relação aos componentes principais, o FGV EESP CLEAR utiliza os termos 

INSUMOS, ATIVIDADES, PRODUTOS, RESULTADOS e IMPACTOS em suas 

formações.14 Segundo o modelo, a Teoria da Mudança representa quais foram os 

insumos e as atividades consideradas pela equipe como elementos para obter os 

produtos entregues pelo PIM. Para entender quais resultados poderiam ser atingidos 

a partir disso, foram necessárias algumas hipóteses e premissas retiradas da 

pesquisa realizada na literatura, de modo que justificassem a conexão entre as 

colunas. Tais conexões, premissas e hipóteses podem ser testadas em futuras 

avaliações sobre o programa.  

Para começar a compreender ao que cada categoria dos elementos da Teoria 

da Mudança se refere, olhamos para INSUMOS. Segundo material utilizado pelo FGV 

EESP CLEAR, eles são todos os recursos utilizados pela intervenção para que as 

atividades previstas sejam desenvolvidas (informação não publicada).15 Eles podem 

ser recursos financeiros ou humanos, infraestrutura, e até mesmo legislação. Já 

                                                 

13 (FGV EESP CLEAR, 2020) 
14 Destaca-se novamente que há na academia uma controvérsia na utilização do termo “impacto”, que 
muitas vezes é substituído por “resultados de longo prazo” ou “resultados à sociedade”. Na abordagem 
de adicionalidade, o impacto é tido apenas como a diferença entre o que aconteceu aos indivíduos 
afetados pelo projeto em relação ao que teria acontecido caso não tivessem recebido as intervenções 
(METRICIS, 2019). Portanto, o que pode ser descrito na Teoria da Mudança são impactos em potencial 
que poderão ser confirmados por meio de uma avaliação de impacto robusta em que haja um cenário 
contrafactual. 
15 (FGV EESP CLEAR, 2020) 
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ATIVIDADES são todas as ações que devem ser realizadas para modificar os 

INSUMOS em bens ou serviços. As definições foram elaboradas a partir de Kusek e 

Rist (2004) e Patton (2014).  

É interessante destacar que o FGV EESP CLEAR propõe que há duas 

categorias de ATIVIDADES: diretas e indiretas. A primeira se refere a ações que 

afetam diretamente os beneficiários. Já a segunda trata de atos envolvidos na 

articulação interna da política (informação não publicada).16 Ambos os tipos entram 

na mesma categoria de elementos na Teoria da Mudança. Desse modo, no caso do 

PIM, as conexões entre as colunas INSUMOS e ATIVIDADES são baseadas nas 

ações que cada equipe do programa exerce dentro da política por meio do uso de 

recursos disponíveis. 

PRODUTOS podem ser resumidos como os resultados imediatos e tangíveis 

das ATIVIDADES (informação não publicada).17 Em geral, nesta etapa da Teoria da 

Mudança, incidem mais os riscos de que tais ações não sejam executadas ou sejam 

de forma inadequada. Dessa maneira, costumam não se basear em literatura, mas no 

exercício de antever as necessidades para concretizar cada produto. 

Nas formações realizadas com a equipe do programa, RESULTADOS foram 

definidos como “os benefícios da política, resultantes do conjunto de produtos 

entregues. Em geral, são relacionados a mudanças de comportamento, 

conhecimentos e habilidades” (informação não publicada).18 O conteúdo apresentado 

pelo FGV EESP CLEAR destaca que a conexão entre PRODUTOS e RESULTADOS 

depende de hipóteses, ou seja, depende de condições necessárias para que as 

relações de causa-efeito sejam cumpridas. Além disso, explicou a diferença com um 

exemplo prático: “Um posto de saúde construído não é um benefício, o aumento do 

acesso a serviços de saúde é” (FGV EESP CLEAR, 2020). Ou seja, o posto de saúde 

seria um PRODUTO, já o acesso a serviços seria um RESULTADO.  

Nem sempre os resultados são divididos em mais de uma categoria, mas o PIM 

optou por utilizar RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS de forma a descrever benefícios 

imediatos que poderão gerar posteriormente RESULTADOS mais complexos e 

atingidos a partir dos intermediários. Assim, ainda que estejam na mesma categoria 

                                                 

16 (FGV EESP CLEAR, 2020) 
17 (FGV EESP CLEAR, 2020) 
18 (FGV EESP CLEAR, 2020) 
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de resultados, é possível verificar hipóteses que interligam os elementos listados 

como RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS e RESULTADOS. Enquanto o primeiro traz 

mais potenciais efeitos internos que garantem o bom funcionamento do PIM, o 

segundo olha para a sociedade. Assim, a combinação dos dois tipos permitiria gerar 

resultados diretos na vida dos beneficiários do programa (informações não 

publicadas).19  

Também são necessárias algumas hipóteses para justificar as conexões entre a 

coluna RESULTADOS e IMPACTOS. Ainda que em algumas definições o termo 

impacto só possa ser utilizado para designar um efeito que tenha ocorrido em 

comparação ao cenário contrafactual de não ter havido a intervenção (METRICIS, 

2019), no caso em questão utiliza-se uma compreensão mais abrangente da palavra. 

Para o FGV EESP CLEAR, IMPACTOS representam mudanças de longo prazo que 

acontecem a partir dos RESULTADOS descritos e respondem ao problema para o 

qual a política foi fundamentalmente desenhada. 

 

4.4 Detalhamento da Teoria da Mudança do PIM 

 
Uma vez que se tem claro ao que se refere cada um dos elementos do diagrama, 

é possível se debruçar sobre o conteúdo descrito. De modo a não tornar um exercício 

maçante, optou-se por não trazer a descrição completa de todas as Teorias da 

Mudança elaboradas no processo (todos os diagramas podem ser visualizados no 

Anexo 1). Contudo, trazer também apenas uma Teoria da Mudança faria com que 

houvesse uma lacuna substantiva no funcionamento do PIM. Por essa razão, são 

detalhadas abaixo duas delas: a do visitador (Figura 5) e a geral da política (Figura 6). 

Examinar mais de um diagrama permite uma percepção mais completa do 

programa por meio de diferentes pontos de vista e objetivos. A Teoria da Mudança do 

Visitador traz uma visão mais operacional assim como os elementos que compõem a 

maior parte dos mecanismos que potencialmente gerarão os resultados pretendidos 

para a população-alvo e sociedade. Já a Teoria da Mudança Geral do PIM traz 

elementos presentes nas do visitador, do supervisor, e do GTM. Ela se diferencia por 

trazer elementos de gestão presentes nas do GTM e supervisor, que permitirão que o 

visitador consiga exercer as ações do programa. Por exemplo, como é possível 

                                                 

19 Informação obtida a partir da observação participante da autora 
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observar nas figuras 5 e 6, a ATIVIDADE “Atuar na identificação e sensibilização das 

famílias para adesão ao PIM” está presente nas duas. Em comparação, a Teoria da 

Mudança Geral do PIM (Figura 5) apresenta a ATIVIDADE “Monitorar e avaliar 

indicadores do PIM”, enquanto a Teoria da Mudança do Visitador descreve “Monitorar 

e avaliar os resultados da atenção do PIM sob sua responsabilidade”, apontando para 

diferentes graus de hierarquia e responsabilidade em relação à política. Abaixo há a 

descrição dos elementos propostos e a maneira como as duas Teorias da Mudança – 

a geral e a de visitadores – se relacionam. 

O detalhamento traz informações expressadas durante as oficinas semanais e 

coletadas a partir da observação participante da autora. Elas mostram razões de 

algumas escolhas tomadas para que as Teorias da Mudança chegassem ao formato 

descrito. Além disso, há referência a alguns dos trabalhos utilizados na revisão de 

literatura realizada pela equipe que embasaram o trabalho. 

Figura 5 – Teoria da Mudança Geral do PIM 

Fonte: Grupo Técnico Estadual do Primeira Infância Melhor (2021)20 

 

 

                                                 

20  As imagens foram retiradas de uma apresentação interna do Grupo Técnico Estadual de forma a 
representar de modo fiel o formato atingido pela equipe, ainda que a visualização não seja ideal no 
formato. No Anexo 1 é possível encontrar as três Teorias da Mudança em tamanho maior facilitando, 
assim, a leitura detalhada. 
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Figura 6 – Teoria da Mudança do Visitador 

Fonte: Grupo Técnico Estadual do Primeira Infância Melhor (2021) 

4.4.1 Eixos de atuação 

 

O formato padrão na metodologia do FGV EESP CLEAR sobre Teorias da 

Mudança não apresenta a categoria EIXO DE ATUAÇÃO. Contudo, a liderança do 

PIM compreendeu necessário descrever quais são os eixos que orientam sua atuação 

e, dessa forma, consolidar um pensamento integrado que permeia todo o programa. 

Por isso, os eixos aparecem na Teoria da Mudança Geral do PIM, mas não são 

destacadas nas demais uma vez que estariam contemplados nas ações descritas. 

Também estão presentes na Nota Técnica 03/2021 (DAPPS/PIM, 2021), que teve 

como objetivo atualizar as orientações sobre aspectos do PIM. Os EIXOS DE 

ATUAÇÃO são: (i) vigilância e promoção do desenvolvimento integral infantil; (ii) 

interação parental positiva; e (iii) articulação em rede.21 É possível notar uma conexão 

direta entre os conceitos-chave destacados na teoria do programa reproduzida na 

Seção 4.2.1. Por essa razão, não haverá detalhamento maior sobre as definições e 

embasamento teórico dos EIXOS DE ATUAÇÃO. 

 

                                                 

21  Ao longo desta seção, de modo a permitir a diferenciação do restante do texto, os elementos 
descritos no diagrama aparecerão sublinhados ao longo do texto (como foi o caso dos eixos de 
atuação nesta página). 
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4.4.2 Insumos 

 

Em relação aos INSUMOS, na Teoria da Mudança Geral são listados de forma 

ampla citando Recursos humanos; Recursos financeiros; Recursos materiais; e 

Tecnologias da Informação e Comunicação. Este último INSUMO considera guias e 

outros modelos de comunicação que difundem as orientações e metodologias criadas 

pelo Grupo Técnico Estadual para os municípios e seus trabalhadores. Há também a 

referência ao sistema de informação online da política, o SisPIM, nele são 

disponibilizados dados sobre os beneficiários, visitadores e territórios participantes do 

programa. As redes sociais exercem um papel duplo de comunicação da política como 

um todo (assim como o site), e o contato com beneficiários nos atendimentos remotos. 

Tais itens são destrinchados nas demais Teorias da Mudança. 

Na versão sobre visitadores, os INSUMOS aparecem de forma mais específica: 

Profissionais formados na capacitação inicial de visitador; Profissionais da equipe 

municipal e demais serviços das redes; Incentivo financeiro do Estado; e Orçamento 

municipal. Além dos conjuntos (i) Espaço físico, Equipamentos (impressora, 

computador, notebooks, celulares, outros itens determinados pela necessidade do 

município), Internet, Mobiliário, Publicações, e Meios de transporte; e (ii) SisPIM, Site, 

Redes Sociais.  

Houve um esforço em descrever os elementos no intuito de deixar claro quais 

são recursos mínimos necessários para executar as ações da política, representando 

orientações formais do Grupo Técnico Estadual aos municípios (informações não 

publicadas).22 Não há uma conexão direta entre cada um dos elementos e ATIVIDADE 

específica, assumindo assim que todos os INSUMOS contribuem de alguma forma 

para cada uma delas.  

 

4.4.3 Atividades 

 

Na Teoria da Mudança Geral do PIM podemos identificar diversas atividades 

indiretas: Monitorar e avaliar indicadores do PIM (que se converte nas ações de 

Preencher as documentações previstas na metodologia do PIM e Monitorar e avaliar 

                                                 

22 Informações obtidas a partir da observação participante da autora 
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os resultados da atenção do PIM sob sua responsabilidade para visitadores); Realizar 

gestão dos recursos do programa; Promover seleção, e contratação da equipe 

(visitadores, monitores, digitadores se houver); Identificar e mapear territórios para 

intervenção do Programa; e Articular junto com diferentes atores (governo, políticas 

públicas, controle social, movimentos sociais, terceiro setor, população, dentre outros) 

para fortalecer a agenda da primeira infância (para visitadores: Compor ações 

integradas junto aos demais serviços do seu território, contribuindo para o acesso e 

qualificação da atenção às famílias às políticas desenvolvidas). Uma vez que o 

fluxograma discorre sobre a ação da política como um todo, a equipe optou por trazer 

ações de gestão e articulação e como se refletem de algum modo nas atividades 

cotidianas de quem executa o programa (informações não publicadas).23 

Simultaneamente, aparecem atividades diretas iguais nos dois diagramas que 

são a essência da atuação do PIM: Atuar na identificação e sensibilização das famílias 

para adesão ao PIM; Realizar a busca ativa, cadastro e caracterização das famílias; 

Construir os planos singulares de atendimento às famílias em diálogo com as famílias 

e rede de serviços. Promover a articulação em rede, visando a integralidade do 

cuidado aparece de forma a trazer o procedimento operacional no caso dos 

visitadores: Identificar e articular com o monitor/supervisor e/ou GTM demandas das 

famílias e comunidades que requeiram articulação em rede. É possível observar como 

a presença do EIXO DE ATUAÇÃO Articulação em rede aparece com destaque em 

muitas delas. 

 

4.4.4 Produtos 

 

Neste ponto os dois diagramas divergem mais. Se por um lado, a Teoria da 

Mudança Geral do PIM lista um número maior de produtos gerenciais – o que é 

esperado, considerando a natureza das ATIVIDADES descritas –, a Teoria da 

Mudança do Visitador concretiza os principais produtos da política pública, que são 

fundamentais para atingir os resultados esperados com ela. Ou seja, a partir deste 

ponto, é possível identificar como a ferramenta geral assume um papel de instrumento 

de gestão, enquanto na versão do visitador detalha mais a teoria por trás da execução 

                                                 

23 Informações obtidas a partir da observação participante da autora 
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da política, o entendimento de quais elementos e mecanismos estão envolvidos na 

transformação esperada. O objetivo é que as duas se complementem e se relacionem 

sob o entendimento que sem que a política seja gerida de forma adequada, não seria 

possível executá-la e, consequentemente, atingir seus objetivos (informações não 

publicadas).24 

O caráter mais gerencial não exime que a Teoria da Mudança Geral do PIM se 

baseie também em premissas. Por exemplo, para obter o produto Inserção do PIM 

nos instrumentos de gestão municipal considera-se tanto que a gestão dos recursos 

do programa contemplou de forma adequada as atividades e repasses necessários 

para os municípios habilitados, como também houve articulação junto aos governos 

municipais. A premissa da capacidade de gestão como um todo do programa, 

considerando o monitoramento e avaliação, permitiu também atingir a Gestão do 

programa realizada, isso contempla também que a equipe de gestão é capaz de 

promover seleção, e contratação da equipe (visitadores, monitores, digitadores se 

houver) e, portanto, permitir com que tais profissionais exerçam funções 

determinadas, como por exemplo, realizar as visitas domiciliares. Por outro lado, todos 

os PRODUTOS descritos buscam ou consideram que os visitadores, exercem suas 

ATIVIDADES de modo a gerar os objetos esperados para o PIM. No caso, a Adesão 

das famílias ao programa só acontece diante da estrutura administrativa envolvida e 

é influenciada pelo Diagnóstico Situacional da Primeira Infância realizado.  

Neste sentido, outro fator considerado como verdadeiro é que a equipe do GTE 

é efetiva em disponibilizar instrumentos de monitoramento, modelos do Plano Singular 

de Atendimento e do Diagnóstico Situacional da Primeira Infância, além de garantir o 

treinamento das equipes municipais (como parte da ação de gestão) de modo que tais 

produtos sejam preenchidos, construídos e disponibilizados para monitoramento. 

Permitindo que por meio de tais instrumentos haja Vínculo do visitador com a família 

e Conhecimento das singularidades de cada família. 

Assume-se também como premissa que a equipe do PIM é capaz de realizar 

ações de articulação com diferentes atores, incluindo as demais redes de apoio às 

demandas das famílias beneficiárias, considerando a integralidade do cuidado, assim 

sua capacidade para realizar ações de advocacy/articulação. Deste modo, permite-se 

                                                 

24 Informações obtidas a partir da observação participante da autora 
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imaginar que é possível atingir em nível estadual o produto de ter redes articuladas e 

fortalecidas nos territórios, traduzida no município por meio das Demandas das 

famílias identificadas e Família apoiada e orientada para o protagonismo na atenção, 

cuidado, educação e proteção.  

Por fim, também é considerado que o SisPIM, sistema de informação, é 

disponibilizado de modo a permitir ter Instrumentos de Monitoramento do 

desenvolvimento Integral Infantil e Acompanhamento Trimestral da Gestante 

preenchidos pelos visitadores. Dessa forma é possível que informações qualificadas 

sejam sistematizadas, tendo como produtos concretos relatórios, pesquisas, 

planejamento e outros documentos (como o Acompanhamento Trimestral da 

Gestante). Assim como é possível notar relação entre as duas representações. 

 

4.4.5 Resultados Intermediários 

 

As conexões entre as colunas PRODUTOS e RESULTADOS 

INTERMEDIÁRIOS foram baseadas nas evidências e pesquisas teóricas realizadas 

durante todo o processo. Em um primeiro momento, observa-se a Teoria da Mudança 

Geral do PIM, considerando o funcionamento interno do próprio PIM de acordo com 

metodologia desenvolvida. É importante destacar que tais resultados se assemelham 

mais a premissas e não necessariamente a mudanças tangíveis em variáveis-chave 

valorizadas pelos beneficiários, outra definição possível para resultados (METRICIS, 

2019). Pode-se compreender essa escolha da equipe ao considerar que a Teoria da 

Mudança também pode ser utilizada como ferramenta de gestão e tais RESULTADOS 

INTERMEDIÁRIOS podem ser itens buscados pela equipe considerando a pretensão 

de atingir a Sustentabilidade do PIM. 

Neste sentido, ABRUCIO e GAETANI (2006) apontam como é possível 

melhorar a gestão pública a partir dos acertos, erros e desenvolvimentos de outros. A 

premissa é que, por meio da ação do Grupo Técnico Estadual, que utiliza experiências 

de programas internacionais e boas práticas criadas nos municípios, seja possível 

atingir: Garantia do funcionamento do PIM conforme metodologia e Alcance das metas 

estabelecidas.  

Para os itens Necessidades da primeira infância dos territórios identificadas e 

Garantia promoção da equidade nas ações do PIM, toma-se como premissa que os 

produtos descritos são eficientes para os diagnósticos e as buscas ativas são 
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adequadas. Considera-se também que a utilização de sistema de informação no 

cotidiano do programa (no caso, o SisPIM) potencialize as ferramentas de gestão, 

assim como a possibilidade de cruzar informações, permitindo maior articulação de 

ações e melhoria do atendimento e um maior acesso de todos os cidadãos aos 

cuidados (SALOMI; MACIEL, 2016).  

O fortalecimento da pauta da Primeira Infância depende do papel da política 

como agente no processo de agenda setting. Conceito definido como o processo de 

transformar questões privadas em públicas, e essas em prioridades governamentais 

(BRASIL; JONES, 2020). Para que tal esforço gere os resultados de compromisso 

político, se faz necessário contar com esforços sustentados de empreendedores 

políticos (SECCHI, 2014). A hipótese considerada na Teoria da Mudança do PIM é de 

que a gestão realizada pelo GTE seja liderada e contribua para a disseminação e 

formação de empreendedores políticos municipais, ou seja, indivíduos que lideram a 

promoção de uma política pública, aproveitando janelas de oportunidade para propor 

ou implementá-la. Dessa forma, promovendo e garantindo a sustentabilidade do PIM 

ao longo dos anos. 

Tomando a Teoria da Mudança do Visitador como foco, identifica-se como os 

PRODUTOS gerados a partir das ATIVIDADES dos visitadores (possíveis a partir dos 

RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS gerenciais descritos acima), geram outros que 

envolvem diretamente os beneficiários da política. A Adesão das famílias ao programa 

permite o que o Plano singular de atendimento da família [seja] construído com base 

no Conhecimento das singularidades de cada família. Assim, com as Demandas das 

famílias identificadas, é possível que haja o Fortalecimento do protagonismo familiar, 

um dos RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS do PIM no nível do visitador.   

Os PRODUTOS listados acima são parte essencial do PIM e para que gerem 

os efeitos esperados, consideram-se algumas hipóteses. Por exemplo, é factível 

afirmar que é possível gerar mudanças no protagonismo familiar? Há estudos sobre 

programas de diferentes modelos que obtiveram resultados em gerar auto eficácia 

parental, ou seja, contribuíram nas crenças que os beneficiários têm sobre sua 

capacidade de organizar e desempenhar condutas necessárias para alcançar suas 

metas e objetivos, no caso, a parentalidade (RUIZ-ZALDIBAR; SERRANO-MONZÓ; 

MUJIKA, 2018a). Portanto, é razoável que haja efeitos a partir de intervenções 

externas. Ao observar a composição dos projetos descritos no artigo, é possível 

identificar atividades também desempenhadas no PIM como discussões em grupo de 
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pais, sessões de conversa e discussão sobre situações reais, realização de atividades 

lúdicas com pais e filhos.  

Outro PRODUTO trata do tema ao citar como a Família [é] apoiada e orientada 

para o protagonismo na atenção, cuidado, educação e proteção, no entanto, o 

destaque é dado em como influencia a Integralidade do cuidado (conjuntamente com 

as Demandas das famílias [sejam] identificadas a partir do Vínculo do visitador com a 

família). A expectativa de que visitadores agem sobre as necessidades das famílias, 

inclusive por meio dos Instrumentos de Monitoramento do desenvolvimento Integral 

Infantil e Acompanhamento Trimestral da Gestante preenchidos, permite que haja 

Qualificação do acesso a rede de serviços. A interação destes elementos permite 

colaborar para a Promoção do desenvolvimento integral infantil. 

Desenvolvimento integral infantil pode ser resumido na evolução da criança 

como um todo, contemplando aspectos cognitivos, físicos, socioemocionais e de 

habilidades gerais (NCPI, 2021). Em sua ação, o PIM pretende influenciar 

positivamente esse processo por meio das práticas previstas em sua metodologia, 

mas também tem potencial de contribuir indiretamente. Por exemplo, ao registrar e 

encaminhar as diversas necessidades da família a demais serviços da rede pública, é 

possível que estas demandas sejam contempladas por outras políticas e 

equipamentos públicos que, por sua vez, colaboram com o desenvolvimento integral 

infantil. Agir buscando a integralidade do cuidado e articulação da rede de serviços, 

potencializa o acesso a creches de qualidade, participação na Estratégia Saúde da 

Família e/ou melhoria do bairro, todos fatores que têm efeitos comprovados no 

desenvolvimento integral na infância (DE BARROS et al., 2011; NCPI, 2019, 2021; 

ROCHA et al., 2021; ROCHA; SOARES, 2010). 

Ainda que as relações de causa-efeito entre as colunas não estejam tão claras 

no diagrama apresentado, é possível identificar como as evidências estudadas 

possibilitaram tais hipóteses entre o conjunto de PRODUTOS descritos e os 

RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS. 

 

4.4.6  Resultados 

 

A equipe do Grupo Técnico Estadual optou por padronizar os elementos 

descritos nas colunas de RESULTADOS e IMPACTOS nas três Teorias da Mudança 

desenvolvidas. O intuito foi destacar como a contribuição de cada um dos papéis 
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envolvidos contribuem no atingimento dos objetivos do PIM. Houve um investimento 

de tempo considerável no desenvolvimento desses elementos, na etapa de definição 

dos objetivos da intervenção do processo de elaboração da Teoria da Mudança, em 

detrimento das conexões causais. Ainda que tais relações não estejam representadas, 

o trabalho de descrever os objetivos foi baseado em evidências que apontavam para 

a possibilidade de que tais RESULTADOS e IMPACTOS sejam alcançados por meio 

do PIM (Informação não publicada).25 

A partir de exemplos de outros países, é possível notar efeitos no 

desenvolvimento integral infantil. Em relação às habilidades cognitivas, por exemplo, 

o impacto positivo ocorre, mas só persiste a longo prazo em intervenções que 

aconteceram nos primeiros anos de vida das crianças, como é o caso do Reach Up 

and Learn, implementado na Jamaica e adaptado na Colômbia (ATTANASIO et al., 

2014; GERTLER et al., 2014; GRANTHAM-MCGREGOR et al., 1997). Como o PIM 

contempla essa faixa-etária, é possível imaginar que tal hipótese seja verdadeira. Ou 

seja, entende-se que a partir do programa seja possível alcançar Desenvolvimento 

integral infantil: Cognitivo, socioafetivo, comunicação e linguagem e motricidade.  

Para atingir Parentalidade positiva: Competência, protagonismo e autonomia, 

consideram-se algumas hipóteses. Primeiramente, tomam como premissas as 

evidências que sugerem a necessidade de ajudar os responsáveis pelas crianças a 

buscar um modelo de parentalidade positiva (RUIZ-ZALDIBAR; SERRANO-MONZÓ; 

MUJIKA, 2018b). Há também experiências que apontam para resultados positivos a 

partir de programas de visitação, especialmente em sintomas emocionais, 

competência e comportamento parental (SIERAU et al., 2016). O programa de 

visitação também permitiria que medidas preventivas possam ser tomadas em 

momento oportuno para a “identificação de sinais iniciais de sofrimento psíquico e, 

consequentemente, desencadear o acompanhamento adequado às crianças e aos 

seus cuidadores principais” (LINHARES et al., 2018). 

Por fim, em relação ao Acesso a direitos, ainda que sejam políticas diferentes, 

é possível traçar paralelos com o impacto já comprovado da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), que dentre suas ações também realiza visitas domiciliares. A presença 

da ESF nos primeiros anos de vida de uma geração está associada ao aumento de 

                                                 

25 Informação obtida por meio da observação participante da autora. 
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matrículas escolares e oferta de trabalho para adultos (ROCHA; SOARES, 2010). 

Além disso, estudos apontam que há efeitos complementares entre o ESF e o 

Programa Bolsa Família (GUANAIS, 2015; RASELLA et al., 2013), em que é possível 

observar um aumento da demanda por serviços de saúde dentre as famílias atendidas 

pela política de distribuição de renda, assim como uma maior oferta daqueles serviços 

pela cobertura da ESF (NCPI, 2019). A partir disso, toma-se como hipótese de que as 

ações do PIM podem gerar um aumento no acesso a direitos dentre seus 

beneficiários. 

 

4.4.7  Impactos 26 

 

A partir de evidências de outros programas foi possível traçar uma série de 

hipóteses que levam aos impactos esperados pelo PIM. Ainda que sejam 

complementares, é possível tentar isolar os efeitos como um exercício didático de 

verificar que há ao menos uma evidência respaldando cada um dos elementos 

descritos.  

Por exemplo, para atingir Melhoria das condições de saúde e na redução da 

morbimortalidade materno-infantil pode-se considerar a experiência do programa 

Head Start, dos EUA, focado em oferecer acesso a uma rede de serviços públicos. 

Considerando que o PIM tenha atingido tal feito como RESULTADO é possível tomar 

como hipótese que haveria um impacto semelhante ao programa estadunidense. No 

caso, houve a redução da taxa de mortalidade de crianças entre 5 e 9 anos (LUDWIG; 

MILLER, 2007). Outro estudo sobre um experimento realizado com um programa de 

visitação na cidade de Memphis mostrou que a visita domiciliar pré-natal e infantil é 

um meio promissor de reduzir a mortalidade por todas as causas entre as mães e a 

mortalidade por causas evitáveis em seus primogênitos que vivem em ambientes 

altamente desfavorecidos (OLDS et al., 2014). Aqui no Brasil, o Estratégia Saúde da 

Família possibilitou reduções de mortalidade em toda a distribuição etária, mas 

particularmente em idades muito precoces (ROCHA; SOARES, 2010). 

Para atingir Melhoria das condições de educação (prontidão para 

aprendizagem; ampliação de anos de estudo), é possível se basear em evidências 

                                                 

26 Destaca-se novamente que há na academia uma controvérsia na utilização do termo “impacto”, vide 

o exposto na página 66 deste trabalho. 
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que apontam que a educação pré-primária tem relação positiva e significante com a 

conclusão dos ciclos escolares (CURI; MENEZES-FILHO, 2009), ampliando assim os 

anos de estudo. Diversas outras experiências já citadas apontam para o aumento do 

desenvolvimento cognitivo e, consequentemente, para contribuição na prontidão para 

aprendizagem (ATTANASIO et al., 2014; GERTLER et al., 2014; GRANTHAM-

MCGREGOR et al., 1997; SIERAU et al., 2016). 

Com os programas Reach Up and Learn, Perry Program e Nurse-Family 

Partnership foi possível apreender que é possível observar diminuição no número de 

prisões e crimes, efeito positivo na renda e na empregabilidade dos beneficiários a 

longo prazo, diminuição no consumo de cigarros, aumento de práticas de atividades 

físicas, além de melhor desempenho no ambiente escolar e interesse acadêmico 

(ATTANASIO et al., 2014; GERTLER et al., 2014; GRANTHAM-MCGREGOR et al., 

1997; OLDS et al., 2010). Tais evidências apontam que seria possível atingir Melhoria 

das condições de desenvolvimento social (fortalecimento da parentalidade positiva e 

redução das violências). 

Na medida em que as premissas acima se provam verdadeiras, contribuindo 

para a melhoria de indicadores de bem-estar e diminuindo situações de 

vulnerabilidade, é possível construir a hipótese de que um programa de visitação 

como o PIM pode impactar na Ruptura dos ciclos de pobreza e da transmissão 

intergeracional das desigualdades. 

 

4.5 Reflexão sobre adequação ao conceito de Teorias da Mudança 

 

A partir da descrição detalhada do resultado do processo, surge a questão se 

ele pode, de fato, ser considerado uma Teoria da Mudança. Ainda que haja trabalhos 

que propõem maneiras de avaliar a qualidade de uma, ainda não há consenso na 

literatura sobre a metodologia mais indicada (MAYNE, 2017). Por essa razão, uma 

possibilidade para analisar sua adequação é observar se os preceitos descritos na 

bibliografia existente sobre o tema foram incorporados integralmente à Teoria da 

Mudança. Nesse sentido, é possível observar alguns pontos divergentes.   

Além dos pontos já apontados durante a descrição da Teoria da Mudança que 

se enquadrariam melhor em outra categoria considerando as definições teóricas, uma 

das principais divergências é justamente a ausência do detalhamento das relações de 

causa-efeito entre resultados intermediário, resultados e impactos. Afinal esse é o 
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diferencial da Teoria da Mudança em comparação a outras formas de representação 

das teorias por trás de uma intervenção (ou: de representação da teoria do programa) 

(FUNNELL; ROGERS, 2011; METRICIS, 2019; ROGERS, 2014).   

Na falta de conexões destacando as hipóteses traçadas, o fluxograma se 

aproxima mais de um Modelo Lógico, que dá ênfase à explicitação da teoria do 

programa por meio da divisão entre insumos e respectivos processos necessários à 

efetivação de produtos, resultados e ao alcance de impactos (CASA CIVIL, 2018). 

Considerando que essa ferramenta é a indicada pelo Governo Federal, nota-se de 

que o fato não deixa de colaborar para o monitoramento e avaliação da política como 

representação da teoria do programa, mas perde a oportunidade de destacar 

elementos que podem ser relevantes em momentos de avaliação, por exemplo.  

Quando perguntada sobre como verificar se uma Teoria da Mudança era 

adequada, uma das pesquisadoras do FGV EESP CLEAR que acompanhou a 

construção da Teoria da Mudança junto ao PIM respondeu destacando a importância 

de elaborar a teoria do programa mais do que o modo como representá-la.  

 

A teoria do programa é o ponto chave e todo o resto parte daí. Depois é só 
uma escolha mais conceitual. Você consegue deixar aqui bem visual e não 
necessariamente estático? Você consegue incorporar a dimensão tempo já 
que nem tudo acontece ao mesmo tempo? A Teoria da Mudança é uma 
ferramenta muito boa para ajudar a visualizar e sistematizar isso, mas não há 
uma grande diferença se, digamos assim, você só fizer um Modelo Lógico – 
Especialista anônima 1 (2022)  

  

É possível imaginar que a opinião da especialista influenciou o processo e 

tenha gerado destaque maior – tanto em tempo de discussão como no conteúdo do 

workshop – na definição dos elementos do que nas relações causais e isso tenha 

afetado o modelo de Teorias da Mudança resultantes.  

Outro ponto que se destaca, especialmente na Teoria da Mudança Geral do 

PIM é seu caráter gerencial, que descreve mais atividades indiretas – que influenciam 

a organização da própria política –, produtos e resultados que não são reconhecidos 

diretamente pelos beneficiários do programa. Esse foco contribui especialmente para 

a implementação da política, uma vez que destaca fluxos e itens que podem ser 

monitorados para garantir sua execução.  

Contudo, como toda escolha, destacar essas atividades gerenciais, tira o foco 

da mudança pretendida para a população-alvo. Ou seja, há um detalhamento menor 

de quais são as atividades exercidas pelos profissionais em suas visitas ou quais são 
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as atividades em grupo que fazem parte do PIM. Sem tais informações, pode não ser 

possível identificar especificamente quais mecanismos de fato geram transformações 

nos beneficiários. Esse fato pode se tornar um problema para a compreensão dos 

resultados da avalição de impacto, não sendo possível identificar especificamente os 

mecanismos envolvidos. 

Os pontos acima tratam mais de escolhas e adequações feitas de modo a 

aplicar orientações teóricas a um caso real. Por definição, regras gerais não serão 

capazes de contemplar todas as minúcias de cada intervenção. Por essa razão, 

buscou-se a opinião de outras duas especialistas com vasta experiência em 

elaboração na prática. Assim, seria possível identificar o que é necessário para uma 

Teorias da Mudança adequada. Ambas relacionam a qualidade do resultado à função 

da ferramenta. 

   

O teste para ver se Teoria da Mudança é adequada é que ela informe a 
construção do plano de monitoramento e avaliação. Se você consegue 
construir um plano e você consegue avaliar e monitorar usando a Teoria da 
Mudança, isso para mim é a medida de sucesso. – Especialista anônima 2 
(2022)  
  
Todo mundo tem a sua Teoria da Mudança informal interna, né? Eu acho que 
na verdade, no fundo, não é que não tinha [uma Teoria da Mudança]. Tinha, 
só que não estava explicitada. Num grupo que todo mundo acredita na 
mesma coisa e parece que é óbvio, nem sempre é. Então se você trabalha 
com isso em algum momento a gente começa a usá-la. [...] Qual é o contexto 
da instituição que está pedindo essa Teoria da Mudança? Como ela vai afetar 
o processo? Quanto que essa situação vai entrar ou não vai entrar nas 
discussões? Acho que entender bem o contexto é importante [para avaliar a 
qualidade da Teoria da Mudança]. – Especialista anônima 3 (2022)  

  

No caso do PIM, o objetivo de utilizar a Teoria da Mudança para contribuir com 

a reorganização da política estava claro, contudo, o objetivo da elaboração pode levar 

tempo para ser identificado ou pode ser afetado por outras variáveis que independem 

da qualidade da Teoria da Mudança. Por isso, as especialistas também citam 

mecanismos imediatos para se detectar sua adequação. O caminho seria a análise 

por meio da própria representação que ela traz: que tenha lógica autocontida e seja 

reconhecida como válida por atores envolvidos na intervenção retratada.  

 

Imediatamente após a construção [a medida de sucesso] seria a validação 
de vários atores. Várias pessoas falando que ela parece [com a intervenção]: 
“é isso mesmo”, “estamos de acordo”, ainda vale-se da ação coletiva. Não 
tem muito jeito, não é uma ciência matemática, né? Tipo 2 + 2 são 4, se está 
certo ou está errado, é difícil medir. – Especialista anônima 2 (2022)  
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O que é o mínimo necessário para ter uma Teoria da Mudança que eu confie? 
A gente está falando aqui do processo do contexto, mas às vezes processos, 
contextos geram esquemas que não têm nada a ver [com a realidade]. Eu 
acho que você tem que ter clareza no final de qual é a ação que você está 
realizando e se o resultado esperado for distante dessa intervenção, tem que 
ter uma etapa intermediária, que seja um produto, que seja um resultado de 
curto prazo, mas a história que você contar tem que explicar por que a ação 
que você fizer vai chegar no resultado. [...] Você precisa trazer uma hipótese 
da literatura que se inspire por alguma experiência passada de avaliação que 
mostre que aquela relação é válida. Se for um projeto mais inovador, você 
não tem isso à mão, né? Talvez nem exista essa informação da literatura. Eu 
acho que não necessariamente precisa estar tudo comprovado na literatura, 
você pode comprovar isso depois com sua avaliação, mas tem que ter uma 
história construída. – Especialista anônima 3 (2022)  

  

Analisar as Teorias da Mudança do PIM pelas óticas apresentadas, permite 

atestar sua adequação ao conceito. Ainda que haja algumas lacunas em comparação 

com a literatura – como é esperado em qualquer aplicação prática –, os diagramas (i) 

seguem os modelos descritos na literatura; (ii) descrevem a teoria por trás da política; 

(iii) atendem à necessidade de definir o que é indispensável no programa – traduzidos 

em portarias e orientações –, (iv) contribuem para a avaliação de impacto longitudinal; 

e (v) retratam a estrutura do PIM, como foi reconhecido por diferentes atores. Cada 

um dos pontos citados influenciaram o resultado atingido durante o processo. 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como apresentado na Seção 3, a descrição do caso foi construída a partir da 

coleta de informações sobre a construção das Teorias da Mudança do PIM por meio 

de dados primários coletados em observação ativa via participação no processo de 

construção junto aos formuladores e implementadores da política pública, entrevista 

com atores envolvidos e análise dos documentos produzidos neste período. Também 

foi realizado um levantamento de dados secundários por meio de relatórios, 

documentos, legislação, artigos acadêmicos e jornalísticos. 

Esse grande volume de informações foi, então, submetido à análise sob a ótica 

do framework conceitual descrito na Seção 3.4 deste trabalho. A seguir detalha-se 

como ele foi utilizado especificamente para codificar o conteúdo das entrevistas 

realizadas com os dez entrevistados do Grupo Técnico Estadual (GTE) do PIM de 

modo a verificar se os fatores contextuais e processuais identificados na teoria e 

consolidados no framework estiveram presentes no caso estudado. O quadro 

conceitual também foi usado como guia para a análise dos demais dados obtidos por 
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meio da observação participante e pesquisa documental, apresentados durante a 

discussão do caso de forma a permitir a conexão com os achados das entrevistas e a 

consolidação da apresentação dos resultados do estudo. 

 

5.1  Codificação das entrevistas 

  

De modo a permitir a análise, os dados primários gerados nas entrevistas foram 

transcritos e submetidos a um exame cuidadoso. Com base nas categorias do 

framework, cada trecho foi classificado pela autora utilizando o software NVivo para 

registrar os achados. Para tal foram criados códigos baseados no quadro temático, 

revisados antes e depois da coleta e análise de dados, momento no qual foram 

inseridos dois códigos não contemplados originalmente na pesquisa bibliográfica e, 

consequentemente, no framework elaborado.  

Tal abordagem permitiu identificar o fator emergente Sensibilização,27 dentre 

os fatores processuais, e o fator Ideias da Gestão do Valor Público dentre os fatores 

contextuais. Isso permitiu uma interpretação evolutiva do caso e, por extensão, do 

tema de estudo. Na Figura 7, estão descritos tais códigos e a quantidade de vezes 

que cada um apareceu nos dados (entre parênteses). Por fim, a partir da identificação 

e complementação das subcategorias confirmou-se o agrupamento temático nos 

macro temas estudados: fatores contextuais e fatores processuais, conforme 

esquematizado também na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27 Nas Seções 5 e 6, os fatores contextuais e processuais serão destacados em negrito de forma a 
permitir melhor compreensão durante a leitura. 
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Figura 7 – Lista de macrotemas, códigos, fatores agregados e ocorrências  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração da autora com base em BAMBERGER; MABRY, 2019; BRYSON, 2004; 
CASA CIVIL, 2018b; DRYZEK, 1996; FREEMAN; MCVEA, 2001; FUNG, 2003, 2006; FUNNELL; 
ROGERS, 2011; GOODIN, 1996; IMAS; RIST, 2009; METRICIS, 2019; NUTT; BACKOFF, 1992; 
POLLITT; BOUCKAERT, 2017, 2017; ROGERS, 2014; VOGEL, 2012; WK KELLOGG FOUNDATION, 
2004) 
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5.2 Incidência dos códigos 

 

A ocorrência de cada um dos códigos apresentada na Figura 7 pode contribuir 

na análise do caso, ainda que o texto traga abaixo também citações ilustrativas. Por 

meio da codificação, é possível identificar que houve maior incidência de alguns 

fatores, o que não seria possível verificar somente a partir da leitura dos trechos 

selecionados. Para tal, as Figuras 8 e 9 possibilitam observar os dados com maior 

destaque para as ocorrências de identificação em todas as entrevistas, assim como o 

número de entrevistados que mencionou cada fator. 

Em relação aos fatores contextuais, a força que teve maior ocorrência foi a 

percepção do alto escalão sobre mudanças, ponto que aparece com destaque na 

literatura utilizada, com 36 identificações em todas as dez entrevistas, como pode ser 

observado na Figura 8, em que as colunas coloridas apresentam o número total de 

ocorrências e as colunas brancas demonstram quantas pessoas mencionaram tal 

ponto (número nas colunas brancas).  

O contexto global da pandemia (interpretada como o fator contextual evento 

aleatório) apareceu na fala de quase todos os entrevistados (9) e com grande 

incidência (26 menções), assim como indiretamente em outros códigos. Mudanças 

sociodemográficas, processo de implementação da política pública, e 

resultados da reforma, por exemplo, foram identificados em muitas entrevistas (7, 8 

e 9, respectivamente) com referências relacionada à pandemia. Contudo, apesar de 

ter sido um fator relevante na economia global, a influência de economias 

estrangeiras foi identificada 9 vezes na fala de 4 entrevistados em função da atuação 

de órgãos internacionais de desenvolvimento e seu apoio ao PIM por meio de 

parcerias. Ou seja, não foi identificado relação dos fatores contextuais evento 

aleatório (pandemia da covid-19, no caso) e influência de economias estrangeiras. 

Dentre as forças influenciadas pelo sistema político, as mais presentes foram 

ideias da Nova Gestão Pública (16) e o fator contextual emergente, ideias da 

Gestão do Valor Público (16), a primeira foi mencionada por sete entrevistados 

enquanto a segunda por oito. Na Figura 8 é possível conferir em detalhe todos os 

dados de codificação referentes aos fatores contextuais citados nas entrevistas. 
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Figura 8 – Ocorrências dos subcódigos e o número de entrevistas que citaram 

cada um dos fatores contextuais 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Em relação aos fatores processuais, o mais presente durante as entrevistas 

com a equipe do PIM foi consultar stakeholders (atores chaves internos e/ou 

externos) com 84 menções, mais do que o dobro do que qualquer outro fator. Depois, 

com número de citações similares aparecem definir os objetivos da intervenção 

(38), identificar o problema (33), e sensibilização (31). O menos citado – revisar 
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teoria, literatura e/ou fazer benchmarking – tem 20 identificações, quatro vezes 

maior do que o fator contextual menos citado – pressão dos cidadãos. 

É interessante notar que há uma constância maior entre as entrevistas que 

mencionaram cada elemento (representadas nas colunas brancas da Figura 9): todas 

citaram todos os fatores identificados na literatura e apenas uma não trouxe o fator 

sensibilização. Ainda que a discussão sobre a incidência ocorra na seção a seguir, 

já se faz necessário pontuar como parte do roteiro inicial das entrevistas influenciou 

tais observações. No caso dos fatores processuais, após extrair respostas 

espontâneas sobre como o processo de elaboração da Teoria da Mudança foi 

conduzido, a autora apresentava os elementos identificados na literatura, mas não 

relatados para o entrevistado. É possível ler o roteiro inicial das entrevistas no 

Apêndice B deste trabalho. Por essa razão, no caso dos fatores processuais o mais 

interessante é analisar na Figura 9 a diferença de menções entre os elementos, 

considerando que parte dessas serão comentando razões pelas quais certa etapa não 

foi incluída no processo do PIM. 
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Figura 9 – Ocorrências dos subcódigos e o número de entrevistas que citaram 

cada um dos fatores processuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Ao longo do trabalho, algumas citações ilustrativas foram utilizadas para 

descrever o caso e – a seguir – discutí-lo. Também é possível ler trechos para cada 

um dos códigos identificados nas entrevista no Apêndice A. 

 

 

 

 



91 

 

 

6 DISCUSSÃO DO CASO 

 
A presente seção retoma a revisão bibliográfica para detalhar os achados e 

traçar pressupostos para a presença na prática dos fatores contextuais e processuais 

do framework utilizado durante as codificações das entrevistas. A discussão é 

enriquecida pelas informações coletadas por meio da observação participante e 

análise documental. 

Retomando as ocorrências dos fatores contextuais nas entrevistas, o destaque 

da percepção que a liderança tem em relação a reformas é central no modelo de 

Pollitt e Bouckaert (2017) utilizado na construção do framework. Para os autores, a 

maioria das mudanças relevantes no setor público é predominantemente concebida e 

executada por políticos executivos e/ou servidores públicos com maior senioridade. 

Os demais elementos – chamadas de forças por eles – influenciam de forma positiva 

ou negativa a predisposição para a mudança. De acordo os dados, essa percepção é 

compartilhada pelos entrevistados tanto pelo conteúdo de suas falas, como pela 

recorrência de menções do item.  

 
Acho que tem muito papel da liderança de mostrar a importância disso [Teoria 
da Mudança] e da liderança participar também. Não adianta somente a 
liderança falar que toda equipe tem que participar, mas não participar 
também. Quando falo sobre isso, eu falo da coordenação do programa, mas 
também de lideranças que foram criadas dentro da equipe durante [o 
processo de construção da Teoria da Mudança]. (...) Acho que a liderança 
teve muito isso de unir e de trazer todo mundo para a discussão, porque ela 
conseguiu reservar um espaço da nossa agenda, né? E solicitava que 
ninguém marcasse nenhuma reunião naquele horário. – Membro anônimo do 
Grupo Técnico Estadual (2022) 

 

Já entre os fatores processuais, há destaque para a consulta a stakeholders, 

que se relaciona também com o código emergente ideias da Gestão do Valor 

Público, uma vez que a decisão sobre qual é o valor público prescinde do 

envolvimento de diferentes atores – representantes eleitos, burocratas e 

representantes da sociedade civil – para a decisão coletiva de como os objetivos 

acordados deveriam ser alcançados (CAVALCANTE; CAMÕES, 2017; SHAW, 2013). 

Por mais que o código emergente esteja listado como parte dos fatores contextuais, 

nota-se como o contexto influencia o processo a ser desenvolvido. Portanto, como a 

Gestão do Valor Público preconiza, as redes de discussão e execução da política 

foram centrais e influenciaram o sentido processual da revisão política, considerando 

como pré-requisito o envolvimento de toda a equipe. 
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Considerando elementos da teoria sobre administração pública que emergiram 

nas entrevistas, é interessante notar que estão presentes em igual peso tanto ideias 

da Nova Gestão Pública como da Gestão do Valor Público. Demonstrando, assim, 

a relação que há historicamente entre os dois conceitos, mas também como a 

aplicação das tendências e visões teóricas acontece na prática. Se por um lado, ainda 

há um discurso muito forte sobre eficiência da política pública e uma busca intencional 

neste aspecto, por outro, ideias sobre a importância do debate coletivo e de buscar 

elementos que dão valor e qualificam a política pública aparecem recorrentemente. 

Retomando o contexto histórico é possível presumir que o sistema político 

exerce um papel relevante no PIM desde sua concepção, considerando que o Estado 

do Rio Grande do Sul foi pioneiro em adotar ações participativas. Ainda na década de 

1980 sua capital, Porto Alegre, lançou o orçamento participativo que viria a inspirar 

reformas no Governo Federal (GOMES; LISBOA, 2021). No início da década de 2000, 

quando o PIM foi criado, o contexto contribuiu para que a administração pública 

valorizasse transparência, arranjos institucionais socialmente inclusivos, qualidade e 

valorização do servidor como ator relevante para o processo de políticas públicas 

(CAVALCANTE; CAMÕES, 2015).  

Este paradigma da gestão pública influenciou o PIM desde sua concepção até 

a reforma descrita neste trabalho. Um exemplo possível de ser observado no caso é 

o destaque que o visitador recebeu ao ter suas ações descritas em detalhes. São eles 

que exercem – literalmente, no caso – a burocracia no nível de rua, que reconhece o 

papel dos agentes que implementam a política e que possuem contato direto com os 

cidadãos (LIPSKY, 2010; SECCHI, 2014). Por meio de sua discricionariedade em 

determinar o modo de aplicar os preceitos e metodologias em cada visita é que 

potencialmente os produtos definidos na Teoria da Mudança se tornam realidade. 

Observa-se, portanto, como fatores do sistema administrativo e político afetaram 

sua elaboração. 

Na história do PIM é possível observar também como forças 

sociodemográficas globais o influenciaram desde sua criação até o processo de 

elaboração da Teoria da Mudança. Para lançar a política, o governo do Rio Grande 

do Sul buscou referências em experiências internacionais, no caso o exemplo cubano 

do Educa a tu Hijo, do Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación 

Preescolar (CELEP/Cuba). Pollitt e Bouckaert (2017) explicam esse fator contextual 

por meio da necessidade dos líderes que se propõem a realizar mudanças: “[eles] 
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precisam de ideias – modelos ou padrões, planos ou visões de como o setor público 

pode ser mais bem organizado” (2017, p. 28 tradução da autora). Ou seja, nos anos 

2000 as forças econômicas globais influenciaram a criação do PIM ao permitir contato 

com o modelo cubano e, posteriormente, sua revisão por meio da etapa 

benchmarking e a presença de consultores da Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) na equipe do Grupo Técnico Estadual. 

Ainda que a cultura de fazer política com base em evidências tenha sido 

identificada de forma constante na observação participante, a etapa revisar teoria, 

literatura e/ou fazer benchmarking foi a que teve menos citações nas entrevistas 

com membros da equipe do PIM. Uma possibilidade para isso pode ser relacionada 

ao fato de que a participação do grupo – considerada no código consultar 

stakeholders – foi muito reconhecida, mas o modo como tais atores contribuíram para 

o processo por meio da retomada de conceitos e de pesquisa bibliográfica não ficou 

em destaque nas falas dos entrevistados. 

 
Realizar a revisão de literatura foi algo em que a gente gastou bastante 
tempo. Como a nossa equipe é muito grande, a gente criou até um método: 
separou a equipe em grupos para a gente repensar alguns conceitos e revisar 
a literatura. Então, teve grupo que ficou responsável somente por estudar o 
que é vulnerabilidade para o PIM, o que são famílias em situação de 
vulnerabilidade. Que conceito é esse? A gente falava em vulnerabilidade 
social, mas o que será isso? Não foi algo simples, não foi algo fácil. (...) Não 
era apenas apresentar o conceito da literatura para a equipe, era apresentar 
e ver a discussão que ia surgir. – Membro anônimo do Grupo Técnico 
Estadual (2022) 

 

Em menor escala, foi possível identificar uma forma de pressão dos cidadãos 

que influenciou o processo por meio da diminuição das famílias atendidas e de 

municípios habilitados (Figuras 10 e 11) no PIM, que gerava questionamentos no 

Grupo Técnico Estadual sobre a necessidade de reformas das estruturas e práticas 

para atrair uma parcela maior do público-alvo. 

 
A diminuição do número de famílias em atendimento foi uma queda brusca. 
O PIM é uma política que a gente tem meta de atingir cada vez mais famílias 
e a gente observa como passou por uma curva bem descendente de 
atendimentos. Uma coisa que diminui ano após ano, então era preciso 
entender melhor isso. – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual (2022) 

 

Na Figura 10, a linha aponta como a política atingiu o pico em 2010 com mais 

de 55 mil de famílias beneficiárias. Em comparação, em 2020, 24 mil núcleos 

familiares faziam parte do PIM. Considerando-se que os municípios têm liberdade de 
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aderir ou não à política, um número maior de entes habilitados poderia justificar o 

grande número de beneficiários em 2010, contudo não há uma correlação clara entre 

os dois gráficos. Conforme pode ser observado na Figura 11, foi em 2014 que o projeto 

teve o maior número de cidades participantes: 267 entre as 497 do Estado. Em 2010 

eram 255 e em 2020, 235. Ou seja, a oscilação no número de municípios é 

relativamente pequena para justificar a mudança no número de beneficiários. 

 

Figura 10 – Número de famílias atendidas pelo PIM de 2003 a 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em “Dados” [s.d.]. 
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Figura 11 – Número de municípios habilitados no PIM de 2003 a 2020 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em “Dados” [s.d.]. 

 

Portanto, esses dados apontam para a presença da percepção da necessidade 

de identificar se o PIM estava sendo realizado conforme o previsto, se estava atingindo 

o público-alvo e se os benefícios estavam sendo distribuídos corretamente e de que 

forma (informação não publicada). 28  

 
Já estava acontecendo ali, entre 2019, 2020 um diagnóstico que tinha vários 
PIMs dentro do PIM. A gente trabalha com uma equipe de mais de 20 pessoas 
[no Grupo Técnico Estadual] e a gente não tinha material, um caderno (...) 
nenhum guia que falasse sobre a adesão de municípios, processo de 
implementação... O diagnóstico era que tinha, muito, por exemplo, o que o 
XXX entendia o que era o PIM, o YYY entendia ou a ZZZ entendia. Então a 
forma como eu entendia o PIM, eu passava para o município que eu apoiava, 
para os atores com quem eu trabalhava. Eram vários entendimentos dentro 
de uma mesma política pública por falta de um material unificado. – Membro 
anônimo do Grupo Técnico Estadual (2022)  
 

                                                 

28 (KARINE VERCH, 2020) 
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Um evento aleatório como a pandemia é um dos fatores contextuais que 

contribui para transformações no setor público como um todo. “Embora estes 

[eventos] possam claramente influenciar fatores socioeconômicos [...], suas 

características mais óbvias são notoriedade e imprevisibilidade” (POLLITT; 

BOUCKAERT, 2017, p. 33 tradução da autora), que acabam gerando adaptabilidade. 

O histórico apresentado anteriormente influenciou como a gestão do PIM se adaptou 

quando surgiu repentinamente a necessidade de mudar em função da covid-19 e 

como parte das questões permaneceram apesar do novo cenário global. Uma delas 

sendo justamente a falta de aceitação por parte das famílias. 

 
A questão do atendimento remoto com visitadores dizendo que a família não 
queria mais receber. A gente se questiona mais, por que que essa família não 
quer receber? Como que se visitador está fazendo a chamada dele, como é 
que ele está fazendo? É essa uma das coisas que a gente sempre se 
orgulhou das famílias adorarem receber nosso trabalho. A gente estava 
começando a se deparar com uma coisa que nunca tinha acontecido, que ela 
não querer receber. Então a forma desse visitador chegar nessa família 
também estava diferente, isso a gente via nos questionários e nas perguntas 
que a gente fazia. – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico 
Estadual (2022) 

 

Considerando como mudanças sociodemográficas também podem catalisar 

reformas no setor público (POLLITT; BOUCKAERT, 2017), é interessante observar 

outros aspectos da situação. Além das perdas humanas, as medidas para a contenção 

do vírus, como o distanciamento social, impactaram a atividade econômica. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no segundo semestre 

de 2020 o país tinha 10 milhões de trabalhadores ocupados a menos que no mesmo 

período do ano anterior (MACHADO, 2021). 

Tais fatores afetaram especialmente a primeira infância. A faixa etária de 0 a 6 

anos apresentou retrocesso em seus indicadores nos primeiros 12 meses de crise. 

Publicada em 2021, uma estimativa da UNICEF calculava que a pobreza infantil 

aumentaria cerca de 15% nos países em desenvolvimento, afetando 140 milhões de 

crianças a mais que em 2019 (UNICEF, 2021).  

Apesar de ainda ser prematuro calcular com exatidão os impactos da 

pandemia, estima-se que o efeito do fechamento de escolas e creches pode ter sido 

muito grande, considerando que 93% das crianças de 4 e 5 anos frequentam a pré-

escola e 34% da população de 0 a 3 anos frequenta a creche. Isso faz com que, além 

da consequência direta em questões de desenvolvimento cognitivo, outras razões 

possam afetar negativamente a primeira infância. Segundo o Núcleo Ciência Pela 
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Infância (NCPI), a ausência de merenda impacta especialmente filhos de famílias mais 

vulneráveis, em que a alimentação escolar é por vezes a principal refeição do dia. “A 

criança em casa corre mais risco de ser vítima de violência, negligência e falta de 

estímulos positivos, necessários ao seu desenvolvimento” (NCPI, 2020, p. 9). 

Tudo isso influenciou reflexões do Grupo Técnico Estadual como demonstram 

as citações abaixo: 

 
Nosso processo aqui foi influenciado pela pandemia. Eu acho que o convite 
à reflexão como um todo, por bem ou por mal, sabe? Primeiro foi o momento 
de a gente estar sem poder viajar para os municípios para acompanhar, que 
era uma das nossas práticas. Com dificuldade de chegar em quem mais 
precisava, por não poder fazer visita, isso foi um convite para a gente se olhar. 
A gente logo entrou num processo muito reflexivo, buscando entender-se em 
primeiro lugar, produzir mudanças que tornassem a política condizente com 
o contexto. – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual (2022) 
 
O que se apresentava em relação à pandemia era fazer o movimento de 
entender a própria política, o desenho do programa. Talvez eu não 
respondesse mais às necessidades não só no contexto da pandemia, mas no 
contexto geral. Assim, dos conceitos que se usa hoje, do que a realidade 
apresenta hoje. Enfim, a gente começou um processo de olhar para 
indicadores. – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual (2022) 
 
O PIM conseguiu se readaptar com suas intervenções, não é? Ele não ficou 
simplesmente assim: 'Olha, não, não consigo fazer uma visita'. Conseguiu 
rever os conceitos sobre a visita domiciliar. O que é uma visita domiciliar? Ele 
se propôs a rever isso. Acho que isso é muito porque o programa não se 
fechou. Ele esteve aberto a pensar essas mudanças. – Membro anônimo do 
Grupo Técnico Estadual (2022) 

 
Como visto, as consequências geradas pela pandemia exerceram um papel 

catalisador no esforço de revisão da política. Como fator contextual, é possível 

observar como diante dessa vontade de reestruturar o primeiro passo para 

implementar uma nova estratégia foi influenciado por ideias da Gestão do Valor 

Público, da academia e do terceiro setor. Demonstrando forças do sistema político. 

Dessas parcerias surgiu a oportunidade de formação conduzida pelo FGV EESP 

CLEAR, que agiu como uma etapa de sensibilização da equipe. Esse fator 

processual que não apareceu de forma explícita na elaboração do framework 

conceitual, esteve presente em diversos trechos de entrevistas: 

 
Teve a formação, né? E eu acho que foi importante para esse processo de 
todo mundo entender o porquê a gente queria fazer isso. Isso não pode faltar 
também, eu acho, sabe? Um alinhamento teórico sobre a própria Teoria da 
Mudança. – Membro anônimo do Grupo Técnico Municipal (2022)  
 
Para tudo a gente depende das pessoas, do envolvimento das pessoas, não 
é? Então acho que a primeira questão, quando tu traz uma ideia ou vende 
uma ideia assim, o tem que fazer com o grupo que atua é a sensibilização 
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daquilo. Para que eles possam ver também de que forma a isso pode 
impactar. – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual (2022) 

 

A partir da sensibilização, surgiu a necessidade de rascunhar a teoria que 

embasa a intervenção. Na literatura esse passo de detalhamento está em linha com 

resumo que surgiu no Fórum de Avaliação (1999): o exercício de esquematizar a teoria 

de uma intervenção servirá para esclarecer cada elemento do programa, o que 

também permitirá responder à pergunta “pelo que eu quero ser responsabilizado?” 

(WK Kellogg Foundation, 2004, p.12, tradução da autora). Isso englobou, na prática, 

os fatores processuais de identificação do problema, de definição dos objetivos 

e, por fim, a etapa já mencionada de rascunho da teoria que embasa a intervenção. 

 O modo como fazer esse exercício foi influenciado pelo sistema político do Rio 

Grande do Sul e pelo modo como a política se estruturou ao longo dos anos. O 

processo foi baseado em um exercício de tornar a consulta a stakeholders não 

apenas uma etapa, mas um fator processual que percorreu toda a elaboração da 

Teoria da Mudança, acompanhada da revisão de literatura. 

 
A gente sempre embasava em e literatura, né? E depois, quando a gente 
começou a escrever, rascunhar o que que embasa a intervenção desde qual 
é o papel do GTM, qual é o papel do supervisor, do visitador. O que que isso 
tem a ver com a intervenção que era nossa visita domiciliar, né? Uma questão 
que é fundamental, que é dos papéis de cada membro da equipe. E olhando 
muito para as atribuições, para todo aquele desenho que você faz dos 
insumos, das atividades, dos resultados, e dos impactos. Eu acho que isso 
foi fundamental para a gente desenhar o PIM um pouco melhor. Então acho 
que foi importante desenhar um pouco o caminho de cada um dos atores para 
a gente chegar naqueles objetivos todos que a gente traça nos resultados e 
nos impactos. – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual (2022) 
 
Se não fosse dessa maneira exaustiva de escutar todo mundo 500 mil vezes, 
a Teoria da Mudança não seria interiorizada, já que a gente já teve processos 
em que falávamos ‘vamos mudar isso’ e daí? Não adiantava, porque a pessoa 
não vivenciou, não opinou, não participou do processo. Ela não vai fazer lá 
na ponta, não vai fazer mudança na atitude dela, não é? Então, para nós foi 
muito necessário. – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico 
Estadual (2022) 

 

O esforço em incorporar toda a literatura e obter consensos entre os atores-

chave teve como consequência que o processo se estendesse por mais de um ano. 

Contudo, o tempo longo não impediu que o próprio fazer da Teoria da Mudança 

influenciasse, como fator contextual, o esforço de transformação da política. Conforme 

os resultados da reforma eram percebidos, a mudança se consolidou. Isso 

aconteceu por meio da divulgação da iniciativa e por meio do processo de 
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implementação nas notas técnicas e portarias influenciadas pela construção da 

Teoria da Mudança, que realimentaram o próprio processo de elaboração. 

 
Como a gente fez a Teoria da Mudança, a gente fez diversas publicações em 
relação a isso, matérias e um artigo que foi lançado. A gente estar no Nexo 
[portal jornalístico] deu visibilidade para a ação dentro da própria Secretaria 
de Saúde e todo o Estado. A gente conseguiu conquistar um lugar de 
destaque. A gente não é só mais uma política pública de visitação domiciliar. 
Hoje nós somos uma divisão de primeira infância. Isso nos coloca num outro 
patamar. Hoje tem uma chefia que recebe para ser chefe. A gente nunca teve 
isso. É um reconhecimento. – Membro anônimo da coordenação do Grupo 
Técnico Estadual (2022)  

 

A fala mostra como a própria consolidação da reforma também pode dificultar 

que desmontes de políticas públicas ocorram. Ou seja, como os fatores contextuais 

do sistema administrativo podem fazer com que forças vindas do sistema político, 

como diferentes ideologias de partidos a serem eleitos, possam dificultar mudanças 

no programa. O risco de mudanças futuras no PIM foi um dos poucos que surgiram 

de forma espontânea durante as entrevistas. Ainda que, quando estimulados, os 

entrevistados sugeriram que seria importante ter uma etapa específica de 

identificação de riscos e efeitos não intencionais. 

 

Efeitos não intencionais e riscos, eu não me lembro de termos discutido. Eu 
acho que talvez a gente até chegou a em abordar em pequenos grupos, 
relacionado a alguma coisa, mas não me lembro de a gente ter aprofundado. 
– Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual (2022) 

 

Acho que seria interessante a gente olhar isso. Não sei exatamente por que 
que a gente não olhou, mas que a gente sabe os efeitos assim, sabe. Acho 
que vinha nas discussões e tal, mas não estava sistematizado, né? Não sei 
se precisa estar também, mas precisa estar vivo, precisa estar vivo esse 
discurso, porque daqui um pouco a gente está adotando políticas erradas, 
estratégias erradas, né? Se não identificar os riscos, podemos estar sendo 
preconceituosos, estar reproduzindo uma cultura que não queremos, enfim. 
– Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual (2022) 

 

Após a discussão sobre os resultados encontrados na análise das informações 

advindas dos dados primários e secundários, foi possível identificar todos os fatores 

contextuais e processuais presentes no framework conceitual construído pela autora 

e traçar pressupostos a partir de tal revisão bibliográfica para compreender o modo 

como o que foi detectado neste caso específico pode ser extrapolado para outras 

situações. 
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6.1  Aprendizados para outras políticas 

         

O framework resultante desta pesquisa, apresentado na Figura 12, pode ser 

utilizado por gestores e formuladores de políticas públicas para estabelecer um 

processo mais bem sucedido de construção da Teoria da Mudança ao definir quais 

fatores influenciam positivamente ou negativamente sua elaboração. Uma vez que se 

considere a forma como cada fator influencia a elaboração, é possível organizar um 

plano de ação para sua situação contemplando como estimular pontos positivos e 

evitar que os fatores potencialmente negativos impeçam de se obter uma boa Teoria 

da Mudança. 

A extrapolação destas circunstâncias relevantes para a construção de outras 

políticas e contextos pode ser feita por meio do conceito de “generalização analítica” 

(YIN, 2018). De acordo com o preceito, os resultados de um estudo de caso são tidos 

como padrões que podem ser utilizados em outras circunstâncias. Para que seja 

possível considerar a generalização, é importante abordar cada fator com sua 

especificidade. Uma vez que tratam-se de pontos que se relacionam profundamente 

e envolvem interpretação subjetiva de modo a diferenciá-los, isolar e tratar 

individualmente cada fator (seja contextual ou processual) traz em si uma limitação.  

Apesar dessas características e do desafio de consolidação, os Quadros 2 e 3 

procuram detalhar como os fatores contextuais e processuais, respectivamente, 

podem influenciar o processo de elaboração de uma Teoria da Mudança. O conteúdo, 

baseado em toda literatura estudada, não é exaustivo, mas sinaliza caminhos para 

que gestores interpretem como cada um deles pode impactar situações diferentes. 

Para compreender com profundidade as diferentes possibilidades sobre os 

elementos descritos nas Quadros 2 e 3 é indicado retomar os trechos sobre cada um 

dos fatores descritos na Seção 3.4. Entretanto, é possível encontrar após os quadros 

algumas considerações sobre o material apresentado apontando a sinergia entre os 

conceitos, considerando que, além de compreender a importância de cada um, é 

possível verificar a influência que exercem na combinação de todos. 

O material abaixo pode contribuir para que gestores possam considerar cada 

fator e analisá-lo à luz do contexto específico para construir uma estratégia e processo 

de elaboração de uma Teoria da Mudança de acordo com os objetivos pretendidos 

para ela. 
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Figura 12– Framework conceitual após análise dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora com base na análise do estudo de caso do PIM e em BAMBERGER; 
MABRY, 2019; BRYSON, 2004; CASA CIVIL, 2018b; DRYZEK, 1996; FREEMAN; MCVEA, 2001; 
FUNG, 2003, 2006; FUNNELL; ROGERS, 2011; GOODIN, 1996; IMAS; RIST, 2009; METRICIS, 2019; 
NUTT; BACKOFF, 1992; POLLITT; BOUCKAERT, 2017, 2017; ROGERS, 2014; VOGEL, 2012; WK 
KELLOGG FOUNDATION, 2004 
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Quadro 2 – Como fatores contextuais influenciam o processo de construção da Teoria da Mudança 
  

Fatores contextuais Influência no processo de construção da Teoria da Mudança 

Percepção do alto escalão sobre 

mudanças 

 

Segundo Pollitt e Bouckaert (2017) a liderança pode encarar reformas como algo desejável e possível 

ou serem resistentes a elas. Um alto escalão que se opõe deverá ser sensibilizado pelos atores 

interessados em gerar mudanças. A gestão é fundamental na compreensão de qual papel da Teoria 

da Mudança exercerá: formulação de uma nova política, reformulação de um programa existente ou 

base para avaliações, por exemplo.  

 

O objetivo que a ferramenta terá influência tanto seu formato final como o processo realizado para 

construí-la. Caso uma nova política esteja sendo formulada, será necessário um grande esforço na 

identificação de problemas e na busca por evidências e benchmarking que possam embasar o 

processo de modo a permitir que os objetivos dela sejam elaborados de forma a endereçar as 

questões presentes. Já no caso de uma avaliação de uma política já existente, deve haver especial 

atenção em identificar as possíveis relações de causa-efeito para definir quais variáveis poderão ser 

testadas.   

 

A partir desse olhar, o alto escalão tem autoridade e mecanismos para sensibilizar, articular e engajar 

os stakeholders relevantes para o processo.  
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Fatores contextuais Influência no processo de construção da Teoria da Mudança 

Eventos aleatórios 

A imprevisibilidade gerada pode catalisar o início de um processo transformador e a Teoria da 

Mudança pode ser utilizada para guiá-lo. Um olhar especial ao objetivo da intervenção pode ser 

necessário para que o evento aleatório (que pode ser desde um desastre natural a um escândalo 

político) não se sobreponha e impeça de endereçar os problemas públicos que a política enfrenta. 

  

Considerando seu ineditismo, criar hipóteses e pressupostos a partir da literatura pode ser necessário 

para o desenvolvimento da Teoria da Mudança no novo contexto. Assim como será relevante um 

especial olhar para os potenciais riscos e efeitos não-intencionais. 

 

 

 

 

 

Forças 

socioeconômicas 

 

 

 

 

 

Forças 

econômicas 

globais 

 

Organismos internacionais de desenvolvimento disseminam a elaboração e implementação de 

Teorias da Mudança tanto por meio de financiamento como pelo apoio técnico disponibilizado em 

guias e especialistas. Dessa forma, as forças econômicas globais são relevantes na percepção do 

alto-escalão, no engajamento de uma gama de stakeholders, e na possibilidade de benchmarking 

internacional. 

Mudanças 

sociodemográficas 

 

Alterações na sociedade geram novos problemas públicos, que exigirão intervenções novas ou 

reformuladas para endereçá-los. Dessa forma, é particularmente relevante investir nas etapas de 

identificação do problema, definição dos objetivos da intervenção e detecção dos riscos e efeitos não-

intencionais que ela pode gerar. 
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Fatores contextuais Influência no processo de construção da Teoria da Mudança 

 

 

 

Forças 

socioeconômicas 

Políticas 

socioeconômicas 

nacionais 

 

Políticas socioeconômicas nacionais podem gerar mudanças sociodemográficas e afetar o processo 

como explicado acima. Além disso, como observado no caso estudado, políticas nacionais (como o 

Marco da Primeira Infância) podem trazer novas diretrizes e inspiração para o rascunho da teoria por 

trás da intervenção. Ao difundir um tema, também é possível contar com o benchmarking realizado 

com o governo nacional ou com outras experiências locais estimuladas por ele. Por fim, o alto escalão 

da política nacional podem ser stakeholders que devem ser considerados. 

Sistema 

administrativo 

Conteúdo do 

pacote de 

mudanças 

A depender do tipo de mudança almejada e da complexidade da Teoria da Mudança a ser elaborada, 

a disposição, tanto da liderança como dos demais atores envolvidos, pode variar. Dessa forma, é 

possível olhar se a etapa de sensibilização é mais ou menos necessária e qual melhor abordagem 

para engajar os stakeholders de acordo com o conteúdo das mudanças. 

Processo de 

implementação 

O processo de implementação de uma política pode gerar aprendizados para a reformulação dela ou 

criação de outras. Isso se dá pela facilidade em detectar problemas (ainda que seja necessário um 

esforço intencional para identificá-los adequadamente). Além disso, é um ótimo meio de verificar 

riscos e efeitos não-intencionais em curso ou potenciais por meio da exposição ao mundo real. 

Reformas 

alcançadas 

 

As reformas já realizadas podem gerar sensibilização e percepção positiva do alto escalão da 

intervenção em questão ou de outras. Um exemplo do caso estudado é como outra equipe da 

Secretaria Estadual de Saúde buscou a equipe do PIM para elaborar uma Teoria da Mudança sobre 

outra política da pasta. 
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Fatores contextuais Influência no processo de construção da Teoria da Mudança 

Sistema político 

Ideias da Gestão 

do Valor Público 

A literatura aponta como a Gestão do Valor Público pressupõe o envolvimento de stakeholders e o 

foco nos objetivos de cada intervenção pública. Assim, esses preceitos estimulam que a incorporação 

de ferramentas de gestão – como a Teoria da Mudança – sejam possíveis e desejáveis pelo alto 

escalão. Por ser um fenômeno global, geram exemplos e materiais que podem apoiar o processo. 

Ideias Nova 

Gestão Pública 

Já as ideias da Nova Gestão Pública podem influenciar a etapa de definição dos objetivos, trazendo 

questões como efetividade para a discussão. A partir das críticas e experiências já descritas na 

literatura é possível identificar riscos e efeitos não-intencionais possíveis ao rascunhar diferentes 

modelos de intervenção e seus mecanismos de funcionamento.  

Ideologia do 

partido 

O posicionamento que o partido político da situação tem em relação ao uso de evidências e 

ferramentas de gestão na administração pública pode influenciar a percepção do alto escalão sobre 

seu uso, assim como a sensibilização da equipe em utilizá-lo. Em contrapartida, as ideias da oposição 

também podem contribuir no processo ao se opor às iniciativas ou pressionar pela participação de 

atores no processo.  

Pressão dos 

cidadãos 

A pressão dos cidadãos afeta especialmente a necessidade de mudanças. Isso pode acontecer por 

meio de um posicionamento direto – o que pode influenciar na escolha de quais stakeholders envolver 

e como – ou de uma percepção gerada a partir da adesão ou recusa da política pública. Isso faz com 

que seja possível identificar novos problemas ou mostrar a necessidade de definir novos objetivos 

para a intervenção. 

 

Fonte: Elaboração da autora com base na análise do estudo de caso do PIM e em BAMBERGER; MABRY, 2019; BRYSON, 2004; CASA CIVIL, 2018b; 

DRYZEK, 1996; FREEMAN; MCVEA, 2001; FUNG, 2003, 2006; FUNNELL; ROGERS, 2011; GOODIN, 1996; IMAS; RIST, 2009; METRICIS, 2019; NUTT; 

BACKOFF, 1992; POLLITT; BOUCKAERT, 2017, 2017; ROGERS, 2014; VOGEL, 2012; WK KELLOGG FOUNDATION, 2004. 
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Quadro 3 – Como fatores processuais influenciam o processo de construção da Teoria da Mudança 

  

Fatores processuais Influência no processo de construção de Teoria da Mudança  

Identificar o problema 

O esforço é fundamental para compreender o que a política endereça ou pretende solucionar. Esta etapa é 

importante tanto no contexto de uma nova intervenção como na revisão de uma existente. No primeiro caso, o 

uso de ferramentas, como árvore de problemas, pode ser relevante para conduzir a discussão. No segundo 

caso, pode ser necessário um olhar para a sensibilização dos participantes de modo que vejam a importância 

de revisitar a discussão como também de encará-la de forma independente do que já foi feito antes, para evitar 

vieses e permitir um novo diagnóstico sobre a situação. 

Definir os objetivos da 

intervenção 

 

O mesmo acontece com a definição dos objetivos da intervenção. É especialmente interessante revisitar essa 

etapa uma vez que as demais forem realizadas para garantir que a elaboração mantém o foco no que precisa 

ser resolvido assim como verificar se a Teoria da Mudança que está sendo rascunhada convergirá neles. 

 

Identificar riscos e efeitos 

não intencionais 

 

Identificar com clareza quais são os riscos e efeitos não intencionais e tê-los representados de forma adequada 

na Teoria da Mudança permite que a ferramenta demonstre nuances que outras (como o Modelo Lógico) não 

apontam. Além disso, é uma etapa que pode complementar os esforços na identificação do problema e na 

definição dos objetivos da política. A sinergia com a revisão de literatura e com o engajamento de stakeholders 

é importante para que seja um exercício o mais completo quanto o possível. 
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Revisar teoria, literatura e/ou 

fazer benchmarking   

Esta etapa é muito influenciada pela disponibilidade de evidências e exemplos que podem embasar o processo 

de elaboração. Dessa forma, pode ser preciso dedicar mais ou menos esforços nessa revisão. Em casos 

inovadores, muitas vezes é preciso encontrar referências em diferentes temas que possam ser extrapolados 

para a política em questão. Para isso, é interessante que haja esforço em alinhar entre os participantes a 

escolha das premissas a serem utilizadas. 

Além disso, é importante considerar o papel que a sensibilização desempenha na profundidade e dedicação 

dada a tal etapa do processo de construção. O perfil dos atores envolvidos pode influenciar sua predisposição 

a se basear em evidências para contribuir com a Teoria da Mudança. Por exemplo, especialistas estarão mais 

predispostos a ler, interpretar e compartilhar artigos científicos com os demais. 

Rascunhar a teoria que 

embasa a intervenção 

O papel esperado para a Teoria da Mudança pode influenciar essa etapa e o modo como é executada, assim 

como resultar em diferentes modelos de diagramas. Destaca-se especialmente a aparente dicotomia entre 

elaborar uma Teoria da Mudança como ferramenta de planejamento ou de gestão, ou seja, se deverá contribuir 

como guia para dimensões a serem monitoradas ou como ferramenta para definir “perguntas” que se pretende 

responder nas avaliações. 

Consultar stakeholders 

(atores chaves internos e/ou 

externos) 

A consulta a stakeholders pode ter muitos formatos conforme visto na literatura (FUNG; 2003). Essas escolhas 

influenciam, em um caráter prático, a forma de organizar o trabalho (por meio de reuniões, oficinas etc.), qual 

poder de influência dos líderes do processo e como afetam o resultado (em sua qualidade e sua aceitação).  

Sensibilização 

A sensibilização dos atores envolvidos na elaboração torna o processo mais eficaz, tanto do ponto de vista de 

evitar resistências como na maior propensão ao uso da Teoria da Mudança uma vez que esteja pronta. É 

interessante ter um olhar conjunto com a consulta a stakeholders uma vez que elas podem se complementar. 

 
Fonte: Elaboração da autora com base na análise do estudo de caso do PIM e em BAMBERGER; MABRY, 2019; BRYSON, 2004; CASA CIVIL, 2018b; 
DRYZEK, 1996; FREEMAN; MCVEA, 2001; FUNG, 2003, 2006; FUNNELL; ROGERS, 2011; GOODIN, 1996; IMAS; RIST, 2009; METRICIS, 2019; NUTT; 
BACKOFF, 1992; POLLITT; BOUCKAERT, 2017, 2017; ROGERS, 2014; VOGEL, 2012; WK KELLOGG FOUNDATION, 2004.
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Na literatura, por exemplo, um dos fatores contextuais mais relevantes é o 

percepção do alto escalão sobre reformas de estruturas no setor público – podendo 

ser a criação de uma nova política ou a reformulação de uma já existente (POLLITT; 

BOUCKAERT, 2017). Esse fator afeta diretamente o processo de elaboração em 

diversas formas, mas especialmente na possibilidade da sensibilização da equipe, 

que é importante para a condução do processo de forma estruturada e na 

implementação do que for decidido. Esses elementos afetam o quanto de esforço e 

tempo será preciso despender para a criação de uma Teoria da Mudança. Ou seja, 

fatores podem impactar diferentemente fases distintas do processo de construção. 

É preciso considerar, inclusive, eventos que vieram antes do processo e que 

geram efeitos na atualidade. O contexto determina quais são os tipos de revisão de 

literatura ou benchmarking possíveis para criar ou reformar uma intervenção. 

Compreender os fatores contextuais pode também contribuir na etapa de 

identificação de problema e como ele pode ser endereçado. Os sistemas político 

e administrativo, conforme descrito por Pollitt e Bouckaert (2017), são construídos 

ao longo de muitos anos e determinam os tipos de ações que são exequíveis.  

A experiência demonstra como o sucesso da iniciativa está muito relacionado 

a esses elementos, podendo ser resposta às forças e catalisando a elaboração da 

Teoria da Mudança – como a pressão dos cidadãos ou o peso da ideologia do 

partido político envolvido no governo ou na oposição. Além disso, é preciso saber o 

conteúdo da reforma para determinar como será o processo dessa construção, 

desde entender o quanto será exigido de participação à complexidade da intervenção 

necessária. Afinal, os mecanismos dependem da combinação de todos os elementos 

e da expectativa para o resultado almejado. 

É importante destacar que o processo de elaboração de uma Teoria da 

Mudança não é estanque, mas passível de adaptações e revisões de etapas tidas 

como concluídas. Mesmo após sua finalização, é esperado que seja discutida 

periodicamente de maneira a verificar se ela permanece representando a realidade. 

  

É importante revisitar a Teoria da Mudança longo do tempo. Pode ser que o 
problema para o qual aquela política foi desenhada não exista mais com a 
mesma severidade por algum motivo. Por isso é preciso repensar a Teoria da 
Mudança. É importante falar isso. Ela não é uma ferramenta que você faz 
uma vez, esquece lá guardada e morreu, ela é uma ferramenta viva. – 
Especialista anônima 2 (2022) 
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7 CONCLUSÃO 

 
O presente trabalho se propôs identificar quais são os fatores contextuais e 

processuais que afetam a construção de uma Teoria da Mudança e como isso ocorre. 

De forma a suprir a lacuna na literatura que aborde elementos importantes para uma 

construção bem-sucedida da ferramenta, bem como identificar se há algum elemento 

que, se não estiver presente, pode colocar em risco todo o processo. A importância 

do tema está, portanto, em contribuir para que gestores possam criar Teorias da 

Mudança que serão utilizadas para atingir as metas de acordo com as necessidades 

específicas, seja de criar uma política pública ou reformular uma já existente 

(ROGERS, 2014). 

Para tal, o trabalho consolidou um framework teórico construído a partir da 

literatura para responder à pergunta de pesquisa: “quais são os fatores contextuais e 

processuais que podem afetar a construção de uma Teoria da Mudança?”. Este 

quadro conceitual apresenta fatores processuais identificados na literatura de 

estratégia específica sobre Teoria da Mudança: (i) identificar o problema; (ii) definir os 

objetivos da intervenção; (iii) identificar riscos e efeitos não intencionais; (iv) revisar 

teoria, literatura e/ou fazer benchmarking; (v) rascunhar a teoria que embasa a 

intervenção; e (vi) consultar stakeholders. A partir da administração pública, traçou-se 

o pressuposto que seria possível extrapolar fatores contextuais da influência de 

reformas da gestão pública para a construção de Teorias da Mudança. São eles: (i) 

percepção do alto escalão sobre mudanças; (ii) eventos aleatórios; (iii) forças 

socioeconômicas; (iv) sistema administrativo; e (v) sistema político. 

Tais conceitos se mostraram verdadeiros na experiência do estudo de caso 

analisado. Além disso, a partir da prática, dois outros fatores foram detectados, 

gerando um framework final que descreve como eles poderiam influenciar o processo 

de construção de uma Teoria da Mudança. Em relação à influência do contexto, ideias 

da Gestão do Valor Público – enquanto parte do Sistema Político vigente (POLLITT; 

BOUCKAERT, 2017) – influenciaram parcerias com academia e terceiro setor e a 

busca por ter foco no potencial aumento do valor público com o auxílio da Teoria da 

Mudança, demonstrado em 15 trechos das entrevistas. Em relação ao processo, 

verificou-se como a sensibilização dos atores envolvidos exerceu um papel relevante 

que afetou os demais fatores processuais.  
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Considerando que a percepção da liderança sobre reformas no setor público 

foi o fator contextual mais identificado pelos entrevistados – com 36 menções nas 10 

entrevistas –, é possível sugerir que gestores devem concentrar-se nas escolhas de 

quais serão os atores que participarão por meio da consulta a stakeholders (84 

identificações no caso) e como sensibilizá-los (31 ocorrências). Identificação do 

problema e definição dos objetivos também se destacaram como fatores processuais 

(com 33 e 38 referências, respectivamente). No caso específico do PIM, a pandemia 

de covid-19 (sendo identificado como o fator contextual evento aleatório) exerceu um 

papel catalisador, conforme reconhecido em 26 menções. O fator evento aleatório 

(pandemia) pode não ser identificado em outras circunstâncias, porém apontou como 

há grande intersecção entre diferentes fatores. Por exemplo, nota-se que as 

referências ao sistema administrativo (que totalizou 58) e sobre forças 

socioeconômicas (39 menções) foram influenciadas pelos efeitos que a pandemia 

teve nas mudanças sociodemográficas e no processo de implementação no período.  

Dessa forma, foi possível observar como a teoria se aplicou na prática, como 

os fatores foram observados no exemplo descrito, e como influenciaram a Teoria da 

Mudança criada a partir desse processo. Uma vez que, segundo Yin (2018) é possível 

generalizar os achados de um caso como padrões para outras situações, essa 

dissertação contribui para a teoria ao descrever um fenômeno pouco retratado e ao 

identificar os fatores contextuais e processuais (FLICK, 2018; ROGERS, 2014; YIN, 

2018). Em relação à prática, o trabalho sugere como esses elementos podem ser 

utilizados por gestores e formuladores de políticas públicas interessados em criar uma 

Teoria da Mudança, assim como permitir troca de experiências a partir do caso.  

Compreende-se que toda política ou intervenção é fruto dos sistemas político e 

administrativo com peculiaridades que regem as possibilidades de ações possíveis, 

seja por meio de sua governança, seja por meio dos interesses de partidos ou da 

população. Esses fatores contextuais influenciam, portanto, também a elaboração de 

uma Teoria da Mudança. O alto escalão demonstra como sua percepção sobre 

mudanças é central no processo para colaborar com a etapa de definição dos 

objetivos da intervenção, trazendo maior conhecimento sobre o contexto dela – que 

pode ser definido como a soma dos ambientes interno e externo nos quais ela está 

inserida (CASA CIVIL, 2018b) – contribuindo na visão global também pela 

identificação de riscos e efeitos não intencionais. A cultura de uma equipe e a história 
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de sua intervenção afetam quanto de esforço é preciso despender a cada passo para 

fazer com que a ferramenta seja concretizada. 

A busca por selecionar stakeholders e a definição de que forma a consulta será 

feita, é um dos exemplos de como o contexto e a liderança podem influenciar o 

processo. Caso a administração seja mais comprometida com políticas participativas, 

regida por ideias da Gestão do Valor Público, pressupõe-se que buscará evolver mais 

atores, o que acarretará em maior tempo despendido nessa etapa. Uma vez que ao 

contar com um estilo de gestão que almeja articular seus objetivos com engajamento 

público (e em arranjos institucionais com atores externos ao governo), esse modelo 

guiará como as ações serão desenvolvidas (CAVALCANTE; CAMÕES, 2015; 

MOORE, 1995; SHAW, 2013). Esse fator contextual pode gerar uma percepção de 

“sucesso” da iniciativa a partir da satisfação dos principais atores envolvidos. Isso 

pode ser estimulado na etapa de sensibilização, por exemplo, permitindo que cada 

grupo ou indivíduo se entenda como valioso para a elaboração da Teoria da Mudança 

e veja como a ferramenta pode gerar o valor público (BRYSON, 2004; FREEMAN; 

MCVEA, 2001; NUTT; BACKOFF, 1992). A interação entre fatores contextuais e 

processuais, portanto, impacta diferentemente fases distintas do processo de 

construção da Teoria da Mudança. 

Tais efeitos podem ser detectados mesmo diante de choques externos, sejam 

desastres, escândalos ou pandemias, quando os mesmos fatores contextuais afetam 

o processo de construção da Teoria da Mudança, mostrando que não basta considerar 

apenas um aspecto – como a percepção do alto escalão – por mais influente que seja. 

Em meio à imprevisibilidade, as necessidades emergentes podem fazer com que o 

processo de elaboração de Teoria da Mudança seja iniciado ou retomado com 

especial atenção a etapas como identificação do problema e definição dos objetivos 

da intervenção. Por outro lado, na ocorrência desses fatores, a construção ainda é 

muito influenciada pelas estruturas políticas e administrativas estabelecidas, que 

impedem mudanças bruscas em um primeiro momento. Um partido político com 

ideologia clara possibilitará que o campo de concessões possíveis diante de um fato 

inesperado seja limitado às pautas já defendidas. Da mesma forma, burocratas que já 

conhecem e incorporam ideias da Nova Gestão Pública – como busca por eficiência 

– levarão tais conceitos às discussões em que participarem. 

A partir deste trabalho, gestores e formuladores de políticas públicas poderão 

utilizar o framework elaborado como ferramenta para analisar de forma mais clara a 
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ocorrência desses fatores, em maior ou menor escala, permitindo um planejamento 

respaldado em elementos de fácil compreensão. Por meio do exemplo, é possível 

realizar uma reflexão sobre quais são as forças sociodemográficas presentes, quais 

são os elementos dos sistemas político e administrativos que podem colaborar ou 

desestimular o processo de elaboração da Teoria da Mudança e como as etapas 

devem ser desenhadas em função desse contexto. 

Considerando-se que o quadro teórico foi desenvolvido utilizando modelo para 

reforma política e que se estudou um caso específico de gestão pública, a pesquisa 

tem uma limitação inerente ao não contemplar diversos cenários. Seria interessante 

observar se o framework consolidado neste trabalho também reflete situações 

encontradas no setor privado, especialmente em projetos sociais em que a Teoria da 

Mudança costuma ser utilizada de forma recorrente. Futuras pesquisas também 

poderiam verificar se há diferentes resultados ao empregar o quadro conceitual para 

contribuir na elaboração de uma Teoria da Mudança que apoia a criação de uma 

intervenção e, quem sabe, até mesmo de uma organização, uma vez que o contexto 

prévio será menor do que no caso relatado. Com o framework consolidado neste 

trabalho, futuras pesquisas podem suprir essas e outras lacunas e verificar se há 

diferenças de ocorrência ou influência em situações variadas.  

Também seria interessante ampliar o conhecimento sobre os fatores 

processuais e contextuais separadamente. Para isso, pode ser interessante estudar 

diversas experiências em contextos diferentes e analisar quais fatores processuais 

são mais ou menos presentes, por exemplo. Ou verificar se há atributos da 

intervenção que fazem com que cada fator influencie de uma forma mais ou menos 

relevante (e até mesmo se há algum que possa ser suprimido). 

Por fim, é interessante observar como a participação popular pode afetar o 

processo. Ainda que essa questão tenha aparecido na revisão bibliográfica 

(especialmente no que tange o engajamento de stakeholders), no caso esse não foi 

um fator tão detalhado. Mesmo no modelo de Pollitt e Bouckaert (2017), utilizado para 

identificar os fatores contextuais, a pressão dos cidadãos já é dada como menos 

presente nas reformas da gestão pública. Como a elaboração da Teoria da Mudança 

discute assuntos que beneficiam diretamente a população, pode ser interessante 

examinar com profundidade a questão. 
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APÊNDICE A – CITAÇÕES ILUSTRATIVAS 

 

QUADRO 4 – FATORES CONTEXTUAIS IDENTIFICADOS NO CASO 

 

Forças contextuais Características/detalhamento Citações ilustrativas 

Eventos aleatórios Pandemia 

 
“Uma das coisas foi a pandemia. Porque nos colocou em trabalho remoto e a gente 

tinha que dizer assim: ‘o programa é necessário. E como fazer isso?’. As pessoas 

tinham uma nova organização de trabalho, então as gurias viajam para municípios 

para fazer assessoria param as viagens. Eu tenho todo mundo em casa, eu tenho 

todo mundo com tempo pela pandemia, ajudou no sentido da gente ter tempo. 

Trabalhando de casa como foi necessário, né? O fato de não estarem mais viajando 

propiciou isso, então, entendo que isso é um contexto que ajudou.” – Membro 

anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 
“Essa falta, esse sofrimento, essa demanda mais urgentes, a necessidade de se 

reinventar [gerados pela pandemia], né? Poderia também não ter sofrimento, 

poderia ter uma grande alegria de ter que produzir um equipamento novo... Eu vou 

pegar a palavra mudança. Ela sempre, né? A qualquer momento ela pode 

acontecer. Acho que no sofrimento ou na falta, ela acaba sendo mais urgente, então 

talvez isso seja um contexto que nos imprima uma maior urgência.” – Membro 

anônimo do Grupo Técnico Estadual 
 
“O que que eu vou fazer? Era o momento da gente se repensar muito e eu acho que 

isso, de alguma forma, propiciou da gente encarar a Teoria da Mudança naquele 

momento. Não foi o ideal. A gente a fez remota, né? Eu senti falta dos post its de um 

grande rolo de papel pardo, todo mundo na sala comendo, essas coisas aliviam um 

pouco também, né? O estresse das discussões. Acho que esses contextos são 

importantes.” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 
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Forças contextuais Características/detalhamento Citações ilustrativas 

Forças 

socioeconômicas 

Forças econômicas globais 

 

“Temos possibilidades muito pela cooperação técnica, a gente tem um número 

maior de pessoas, né? A gente tem um quadro de 10 consultores da OPAS. É uma 

das coisas que faz com que a gente contrate pessoas com conhecimento 

especializado. Então, tem alguém que vai dentro do programa só falar sobre 

interação parental. É algo que a OPAS tem escala para nos proporcionar. Escolher 

um especialista da área que a gente quer. (...) Há a possibilidade de se ter técnicos 

diferentes perfis.” – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 

“Lá em 2003, quando o programa foi criado, ele veio da metodologia Cubana para 

um lugar onde não existia nada sobre desenvolvimento infantil, a não ser a 

caderneta, não existia no Brasil. E a gente teve que fortalecer o programa e não 

certos discursos e ao longo de 18 anos, quando a gente se consolidou como política 

pública, muitas vezes esses cursos eram repetidos e a gente já estava num outro 

nível. Só que isso não estava no papel. Uma das coisas que eu posso te dizer que 

as cubanas, quando vinham para cá nos passar a metodologia, elas não deixavam 

material escrito. Então a gente teve que compor os nossos.” – Membro anônimo da 

coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 

Mudanças sociodemográficas 

 

“A gente sabe que o estado que está em dificuldade financeira, né? Então essa 

dificuldade financeira passa para os municípios também, não tem muito como a 

gente tentar reverter essa situação. O governo estava, está ainda muita dificuldade, 

né?” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“No início da pandemia ficou escancarado um aprofundamento da desigualdade e 

de um contexto muito, muito adverso. E como que a gente trabalha com isso, né? 

Com uma crise política, econômica e muito estrutural. E acho que isso talvez isso 

tenha influenciado nossa vontade. Numa vontade bem contra hegemônica, digamos 

assim, de qual é a nossa responsabilidade enquanto política pública, e o que que a 

gente faz com isso?” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual  
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Forças contextuais Características/detalhamento Citações ilustrativas 

“Quem vai ao mercado sabe que os preços não estão congelados nem por 1 dia, 

né? A gente está sofrendo uma inflação tal qual nos anos 80, nós estamos muito 

ferrados. E isso impacta a população que recebe o nosso atendimento. Mas tem 

impacto também para os profissionais. Então, a baixa remuneração do visitador faz 

com que tenha mais rotatividade e um processo que eu tenho sentido das equipes 

de muita desmotivação. Então como é que eu chego com toda essa Teoria da 

Mudança, com tudo isso que a gente pensou tão bonito em uma Terra arrasada?” – 

Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Eu, por exemplo, estava cansada de algumas abordagens do programa. A primeira 

infância, quando as pessoas olham, ainda está impregnada de um bebezinho cor de 

rosa, sabe? Uma coisinha fofinha. Eu estava cansa porque eu trabalho com família 

que moravam na periferia que não têm o que comer. Então eu acho que a Teoria da 

Mudança chegou no momento em que a gente estava se propondo a se rever de 

verdade. Assim, despida, essa coisa fofinha. Entender que a gente mexe com dor, 

problema. A gente não é só brincar. Você está brincando? Seria lindo, mas ninguém 

brinca quando tem fome. A gente estava cansado disso, queria mesmo fazer esse 

mergulho para mudar.” – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico 

Estadual 
 

Políticas socioeconômicas nacionais 

 

“O que acontece em 2012, 2013? O Governo Federal estava levando a experiência 

do PIM para outros estados e outros nos procuravam independentemente para 

conhecer o que a gente fazia e nós tínhamos pouca coisa escrita, tinha pouca coisa 

documentada do programa. Então, quando a consultoria veio, ela tinha esse objetivo 

de poder entender como que a gente funcionava, poder descrever esse 

funcionamento para que o material pudesse ser referência para replicação em 

outros lugares.” – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 

“Outra questão que eu acho que é importante salientar é que o Criança Feliz foi 

lançado em 2016 no Brasil. E todo material que veio do PIM. Todo o material 

teórico, todo formato, estrutura... Tudo foi totalmente cedido ao Ministério do 

Desenvolvimento Social naquela época. Quando tu aumenta a escala do programa 
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te faz pensar muito se isso conversa com vários tipos de situações diferentes, com 

populações diferentes. Se ele é entendido por qualquer profissional, né? Já também 

ali a gente já começou a se questionar sobre os nossos instrumentos.” – Membro 

anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 

“E gente tem um programa nacional, né? O Criança Feliz. Então, aqui no Rio 

Grande do Sul [a implementação dos programas] é de forma integrada. A gente se 

apoia muito em como a gente pode qualificar esses 2 programas aqui. Então a 

gente tem que se apoiar nos parceiros só estudam isso. E de ver, se tudo que está 

sendo feito nesse campo de conceitos, definições.” – Membro anônimo do Grupo 

Técnico Estadual 

 

“Eu acho que 1 dos contextos também que nos ajudou a querer fazer isso [Teoria da 

Mudança] foi nós termos servido de experiência para o Criança Feliz., eles vêm 

dentro de um outro equipamento, eles vêm dentro da assistência social. Então eles 

vêm nos nossos moldes, com os mesmos instrumentos, mas dentro de um outro 

sistema. Eu estou aqui na atenção primária em saúde, eles estão lá a atenção 

primária da assistência, então é dentro de uma outra lógica. E a partir disso ele se 

reconstruiu também, teve que mudar algumas coisas. O nosso objetivo sempre foi 

que as políticas andassem juntos mesmo em equipamentos diferentes.” – Membro 

anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Como alinhar o que foi proposto nacionalmente com o que a gente faz aqui? A 

gente explicou, eles absorveram e trouxeram, talvez coisas mais avançadas, né? 

Então como é que eu parei? O que está acontecendo nacionalmente para que a 

gente não fique para trás? (...) O Criança Feliz nos fez também nos olhar um pouco 

par nós, porque ele vem muito mais simplificado que foi o que a gente fez. A 

assistência social tem um cadastro mais simplificado, guias estruturados, eles têm 

um material já pronto. A gente não. A gente precisava de vários. Então por que a 

gente não pode pegar experiência deles? A gente não pode simplificar os 

processos?” – membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 



123 

 

 

Forças contextuais Características/detalhamento Citações ilustrativas 

Percepção do alto 

escalão sobre 

mudanças 

Desejável e possível 

 

“Acho que isso tem muito papel da liderança sim, de mostrar a importância disso 

[Teoria da Mudança] e da liderança participar também. Não adianta somente a 

liderança falar que toda equipe tem que participar, mas não participar também. 

Quando falo sobre isso, eu falo da coordenação do programa, mas também de 

lideranças que foram criadas dentro da equipe durante [o processo de construção 

da] Teoria da Mudança. (...) Acho que a liderança tem muito nisso de unir e de 

trazer todo mundo para a discussão, porque ela conseguiu reservar um espaço da 

nossa agenda, né? E solicitava que ninguém marcasse nenhuma reunião naquele 

horário.” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Quem é novo chegava com mais fome de mudança, com mais fome de 

implementar aquilo que é e aquilo que fazer a diferença, deixar sua marca. Então, 

eu acho que também isso foi algo que propiciou boas discussões, sabe? Eu acho 

que tem que ser um contexto em que quem está participando compreenda a 

necessidade de mudar. Esteja incomodado com alguma coisa.” – Membro anônimo 

da coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 

Resistente  

 
“Eu fui uma pessoa que teve dificuldade para entender toda forma como era o 

desenho, como isso iria acontecer, né? Como acontecia a Teoria da Mudança em 

etapas. Enfim, né? Eu tive uma dificuldade no início, não consegui visualizar. Eu 

senti que talvez a gente pudesse, antes de propor, que a gente teria uma via da 

mudança, talvez a gente pudesse ter conversado sobre alguma necessidade da 

gente rever processo. E não que alguém nos dissesse que há [a necessidade], não 

a coordenação...” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Tem perfil que provoca ou não esse lugar de querer mudar. O próprio nome já diz 

‘Teoria da Mudança’ ou vai ou racha, né? Tem perfil de pessoa também. Não se 

posicionando no mercado ou no local de trabalho.” – Membro anônimo do Grupo 

Técnico Estadual 
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Sistema 

administrativo 

Conteúdo do pacote de mudanças 

 

“O lançamento do site, que seria uma ação de comunicação mais específica, uma 

modernização de layout, de adequação para novos dispositivos. Ele [o novo site] 

cresceu para também comportar as mudanças. Desde a linguagem até o próprio 

conteúdo, revisão da nossa comunicação com os municípios e com a sociedade 

como um todo.” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Era difícil dialogar, talvez até pelo processo que foi longo. Aí teve mais sentido, hoje 

a gente consegue apontar, corrigir: ‘não é bem a palavra’. Ave, antes era muito 

difícil! ‘Que bobagem é essa [de corrigir uma palavra]? Ai, tanto faz’. Então, ao 

conversar mais profundamente ao debater e ao entender o sentido disso para uma 

política pública, qualificou muito. Então, para mim isso foi o mais positivo e o mais 

negativo. Foi o ranço. Assim, tu vai lá discutir e dá uma preguiça. Vai cansando.” – 

Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 
 

Processo de implementação 

 
“Por que que essas famílias não estão recebendo os atendimentos? Por que estão 

diminuindo [o número de famílias atendidas]? Porque eu acho que está incluso 

também nessa discussão, né? Como é que a gente tá chegando com essa 

informação nos municípios, né? O PIM é uma política que depende muito dos 

gestores municipais, das equipes municipais para chegar nas famílias, então se a 

gente tem compreensões diferentes de um mesmo programa, como é que a gente 

está fazendo sentido para gestores? Por que que a gente tem regiões em que 

vamos super bem nos números que a gente tem... Outras regiões que não. Claro 

que a gente tem diferenças dentro do estado e municípios, mas por que que tem 

essa tamanha discrepância? Por que a gente tem regiões que antes iam super bem 

agora não? Então, de tentar trazer todos os pontos positivos que algumas regiões 

traziam, tentar unificar essas informações e tentar a partir de saúde, dessa 

padronização das informações, tentar reverter esses números ruins.” – Membro 

anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Se a gente estiver implementando essa política pública e perceber que não é esse 

o caminho que a gente organizou com as etapas foi cumprindo e agora chegamos 
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aqui. Olha, não vai ser assim, nós vamos ter que reformular, porque o que nós 

queremos é que dê resultado para as pessoas e para a sociedade.” - Membro 

anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“A equipe do PIM tem essa característica de querer produzir muito, mas às vezes 

lança tantas coisas para os municípios, por exemplo, que o município não consegue 

absorver tudo que está sendo gerado.” - Membro anônimo do Grupo Técnico 

Estadual 

Reformas alcançadas 

 

“Como a gente fez a Teoria da Mudança, a gente fez diversas publicações em 

relação a isso. Matérias e um artigo que foi lançado, a gente estar no Nexo [portal 

jornalístico] deu visibilidade para isso dentro da própria Secretaria de Saúde e todo 

o próprio estado. A gente conseguiu conquistar um lugar de destaque. A gente não 

é só mais uma política pública de visitação domiciliar. Hoje nós somos uma divisão 

de primeira infância. Isso nos coloca num outro patamar. Hoje tem uma chefia que 

recebe para ser chefe. A gente nunca teve isso. É um reconhecimento.” – Membro 

anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 

Sistema político Ideias da Gestão do Valor Público 

 

“A cada 4 anos [com as eleições e troca de governadores e prefeitos], a gente tem 

praticamente que sensibilizar gestores que estão a nível estadual e a nível municipal 

também sobre a importância da pauta da primeira infância. E mesmo com todas as 

trocas de governo que a gente já teve em 18 anos, o PIM sempre se manteve como 

uma pauta prioritária dentro do estado. Muito por se mostrar como uma política 

pública baseada evidência. Ou seja, a partir de dado a gente consegue mostrar o 

impacto desse programa, tanto a nível nacional também do investimento que o 

governo federal dá para as políticas públicas.” – Membro anônimo do Grupo Técnico 

Estadual 

 

“Primeira coisa, qual é o teu papel dentro do processo? Os resultados e impactos 

que tu quer chegar, qual é, o qual é tua política? Qual é o resultado que ela quer e 

que impacto que ela quer ter que chegar. Isso é comum para todo mundo ou são 

várias visões? Depois é qual é o teu papel dentro de tudo? E aí que tu usa a 
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Forças contextuais Características/detalhamento Citações ilustrativas 

ferramenta, daí tu vai lá para as atividades, produtos, insumos. Que que é papel do 

município, papel teu? O que que é algo que tu precisa criar novo? O que que tu não 

tem?” – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual 
 

Ideias New Public Management 

 
“Ai, eu acho que assim é muito da gente querer aperfeiçoar a política pública. Aí se 

vê os resultados, né? Se é realmente isso que a gente deveria estar fazendo ou a 

gente pode mudar essa política pública? Ela pode ser reformulada, enfim, para ser 

mais eficiente. Essa nossa visita domiciliar está sendo realmente com maior 

eficiência ou não? A gente tem que repensar a forma que a gente está fazendo. 

Sempre foi, a gente sempre fez isso.” –  Membro anônimo do Grupo Técnico 

Estadual 

 

"Inclusive as pessoas se mantinham aqui na equipe por ter vínculos de 

apadrinhamento. Então, desde que assumiu a coordenação, a gente começou a 

cortar essas coisas, sabe? Não, não, não vamos renovar contrato. Então isso foi 

imprimindo na maturidade de um profissionalismo." – Membro anônimo da 

coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 

Ideologia do partido 

 
“O Rio Grande do Sul tem uma tradição de que ele nunca reelege governador.  

Então a cada 4 anos muda governador, muda partido, mudam gestores, né?  O PIM 

é uma lei estadual, né? Então, consegue se manter independente do partido, mas a 

gente depende muito do protagonismo que a nova gestão dá para o programa, dá 

pra pauta da primeira infância” – Membro anônimo da coordenação do Grupo 

Técnico Estadual 

 

“[As reformas aconteceram entre 2020 e 2021 já que] a gente não era o centro da 

atenção. Não era um ano político, então ninguém veio aqui escutar o nosso 

currículo. Ninguém veio aqui escutar o que a gente faz. E esse ano [2022] a gente 

está consolidando para as pessoas o que a gente construiu na Teoria da Mudança. 

Então está arrumando o site, a gente alterou todos os instrumentos, a gente 
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escrevendo um caderno de atendimento, dizendo como é que se atende... Vai ser 

umas nossas prioridades. A gente está consolidando a política, então quando 

chegar lá em janeiro, quando chegar um novo governo ele não poderá vir aqui. Vai 

dizer: ‘Aqui eu posso mexer não’ porque está tudo documentado, tem nota técnica, 

tem portaria. Ele pode ter mexido, mas é muito mais difícil” – Membro anônimo da 

coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 

“Quando a gente começou, a gente começou muito apadrinhado politicamente, 

sabe? E aí, inclusive, as pessoas se mantinham aqui na equipe por ter vínculos de 

apadrinhamento [político]. Então, desde que assumimos a coordenação, a gente 

começou a cortar essas coisas, sabe? Não, não, não vamos renovar contrato se a 

pessoa não tem competência. Então isso foi imprimindo na maturidade e um 

profissionalismo.” – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 

Pressão dos cidadãos 

 

“Eu acho que a diminuição do número de famílias em atendimento foi uma queda 

brusca, não é? O PIM é uma polícia que a gente tem meta de atingir cada vez mais 

famílias. E a gente observa como passou por uma curva bem descendente de 

atendimentos. Uma coisa que diminui, ano após ano, então era preciso entender 

melhor isso.” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“A questão do remoto de visitadores dizendo que a família não queria mais receber. 

A gente se questiona mais, por que que essa família não quer receber? Como que 

se visitador está fazendo a chamada dele, como é que ele está fazendo? É essa 

uma das coisas que a gente sempre se orgulhou das famílias adorarem receber 

nosso trabalho. A gente estava começando a se deparar com uma coisa que nunca 

tinha acontecido, que ela não querer receber. Então a forma desse visitador chegar 

nessa família também estava diferente, isso a gente via nos questionários e nas 

perguntas que a gente fazia.” – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico 

Estadual 

 

Fonte: Elaboração da autora 
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QUADRO 5 – FATORES PROCESSUAIS IDENTIFICADOS NO CASO 

 

Fatores processuais Citações ilustrativas 

Sensibilização 

 
“Tudo é a gente depende das pessoas, do envolvimento das pessoas, não é? Então acho que a primeira 

questão, a ideia assim, quando tu traz uma ideia ou vende uma ideia assim, tem que fazer com o grupo que 

atua é a sensibilização daquilo. Para que eles possam ver também de que forma a isso pode impactar.” – 

Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

 “Eu senti que talvez a gente pudesse, antes de propor que a gente teria uma Teoria da Mudança, talvez a 

gente pudesse ter conversado sobre alguma necessidade da gente rever processo. E não que alguém nos 

dissesse que há, sabe? Como a coordenação. Acho que isso engaja mais, acho que eu começaria por aí, 

começaria fazendo uma grande rodada na minha equipe ou na equipe que eu vou trabalhar.” – Membro 

anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“É, eu acho que primeiro foi interessante um momento de contextualização. A gente entendeu que era esse 

trabalho, o que era que a gente estava desenvolvendo.” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“As demandas de trabalho continuam e a gente acaba ali, é inserindo mais uma, uma nova função para a 

equipe. Então eu acho que tem que ser negociado com a equipe, até para que a gente possa é reduzir outras 

demandas para a gente conseguir focar mais na tarefa.” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

Identificar o problema 

 

“A gente começou com essa identificação do problema, um diagnóstico. A gente tinha algo ali que a gente 

tinha vários entendimentos dentro de uma política pública. Então está identificação do problema, de como 

padronizar isso. Acho que é que é o básico.” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Acho que o primeiro ponto é identificar nessa questão esse nosso problema e, a partir disso, participar das 

etapas, fazer parte da revisão da teoria literatura, discutir, envolver todos os atores nesse processo [de 

construção da Teoria da Mudança], diria que é mais como uma jornada em uma montanha-russa, que é cheio 

de cheio de idas e vindas. Também quando a gente achava que a gente estava avançando em um ponto, a 

gente retrocedia.” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual  
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Fatores processuais Citações ilustrativas 

“A identificação do problema para mim é crucial. A gente fez um pouquinho, a gente implantou agora no 

passado, no passado, um programa. E eu lembro que a gente pegou aquela apresentação [do workshop sobre 

Monitoramento e Avaliação] para coordenação sem contar o problema. A gente quer qualificar atenção 

primária, mas não queira também, era um tipo de problema. Depois, uma hipótese para esses problemas, 

quais são as possíveis soluções para isso? Eu acho que eu tentaria caminhar nesse sentido. Qual é o 

problema central do programa? Então isso foi fundamental para a gente, porque daí a gente começou a 

discutir conceitos, né? E isso chega lá na intervenção. Acho que nenhum programa deveria começar sem 

entender qual é a necessidade. Foi algo extremamente importante para construção da Teoria da Mudança.” – 

Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual  

 

“Começamos respondendo ‘o que faz essa política existir?’ Eu acho que isso retoma muita coisa do início, mas 

também atualiza um pouco do onde a gente está. Por que que a gente tem que existir hoje? Há 18 anos a 

gente sabia, mas e agora, para que que a gente precisa de existir, né? E eu acho que para identificar o 

problema, algumas coisas são fundamentais: revisar a teoria ou literatura, consultar os atores chaves internos 

e externos, e eu lembro também que tem um passo que é de revisar os próprios arquivos do programa, né?” – 

Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual  

 

Definir os objetivos da intervenção 

 

“Uma mudança que foi desde a concepção da política, né? A gente passou a entender a política. A gente teve 

discussões que foram muito estruturais assim para a política. Como entender o PIN como uma política de 

ruptura de ciclos [de pobreza], né? A gente teve esse tipo de discussão como uma política incide sobre 

transmissão intergeracional [das desigualdades]. Não é só sobre as desigualdades sociais, é uma política que 

se insere dentro do desenvolvimento. Tem o marco importante de a gente conseguir trazer termos como, por 

exemplo, parentalidade para dentro dos objetivos do programa. Não é para um dos eixos de atuação do 

programa. Teve uma mudança nos eixos de atuação do programa, que eu acho que é quase uma mudança de 

postura da política, do que que a gente quer. É como se a política também começasse acompanhar o tempo 

dela nela.” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Eu acho que, na verdade, a Teoria da Mudança ajuda a gente a definir esses objetivos, né? Chegar nesse 

processo de definição dos objetivos da intervenção. Sem esse contexto, como é que eu defino insumo, por 

exemplo? E aí a gente fala não só de dinheiro, mas de recursos humanos, né? Não tem como definir insumos 

se a gente não tem contexto. Eu não sei aonde essa política vai acontecer, por exemplo, eu não consigo nem 

pensar. Se a gente pensar que o PIM é uma política que foi adaptada de Cuba, a realidade de Cuba não é a 
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Fatores processuais Citações ilustrativas 

realidade do Brasil. Então eu preciso desse contexto para entender, inclusive, o que que a gente vai ter que 

fazer aqui para alcançar os objetivos, né?” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Os objetivos da intervenção também foram importantes. A gente construiu, foram reavaliados. Acho que isso 

transformou nossa metodologia, influenciou a mudar instrumentos, os documentos. O que a gente quer lá na 

ponta? O que a gente quer que aconteça dentro da casa da família? Isso foi importante para nós também. E 

resumir isso em grandes objetivos, né? Sempre falam que pode ser várias coisas, então esse é norteador, foi 

importante. O objetivo em si acho que ficou bem claro para todo mundo. É o que está nos eixos de atuação, 

em todos os nossos materiais. Essa foi a com uma das conclusões, para mim, mais importante que a gente 

teve na discussão: todos devem compor a promoção do desenvolvimento infantil, a interação parental positiva 

e acesso à rede de serviços em qualquer material que a gente for fazer, isso tem que estar dentro e explícito.” 

– Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 

Identificar riscos e efeitos não intencionais 

 
“Efeitos não intencionais e riscos e efeitos não intencionais, eu não me lembro. Eu acho que talvez a gente até 

chegou a em abordar em pequenos grupos, relacionado a alguma coisa, mas não me lembro de a gente ter 

aprofundado.” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Acho que seria interessante a gente olhar isso. Não sei exatamente por que que a gente não olhou, mas que 

a gente sabe os efeitos assim, sabe? Acho que vinha nas discussões e tal, mas não estava sistematizado, né? 

Assim, algum lugar e não sei se precisa estar também, mas precisa estar vivo, precisa estar vivo esse 

discurso, porque daqui um pouco a gente está adotando políticas erradas, estratégias erradas, né? Se não 

identifica isso aí, pode estar sendo preconceituoso, estar reproduzindo uma cultura, enfim.” – Membro 

anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Tu tem que cuidar muito. As normativas que está fazendo para que elas não impactem uma normativa que 

seja da educação, da saúde ou da assistência. Tu tem que andar conjuntamente para que elas possam fluir e 

o município possa executar da melhor forma inclusive considerando a realidade municipal. Bom, esse é um 

risco. É algo que precisa estar presente, porque quando a gente traz isso para dentro do PIM, a gente também 

está fazendo isso de forma intersetorial lá na ponta com os municípios. Então, as palavras que tu usa, por 

exemplo, ‘promoção desenvolvimento infantil’, tu falar isso dentro da assistência social tem um escopo, dentro 

da saúde tem um outro, e dentro da educação tem um outro. Se tu for ver isso dentro da política, tu falar de 

sistema, ele tem interpretações diferentes.” – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual 
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“Eu, com 10 anos de estrada nos municípios, sempre tive esse tipo de coisa. Eu não sei se chamo de riscos e 

efeitos [não intencionais], né? Esse nome, entendeu? Já não eram sentidos pela gente. A gente já trouxe isso, 

apenas não escreveu. Não é que eles não são importantes, são. Porque a partir do momento que eu 

padronizo, ninguém vai me chamar de super nanny. Talvez isso já tivesse acontecido, a gente já estava 

sofrendo com isso. Por isso não foi especificado.” – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico 

Estadual  

 

Revisar teoria, literatura e/ou fazer 

benchmarking 

 
“No início fomos ver outros programas de visitação familiar, o que eles buscam, que que eles estavam 

fazendo. A gente se deu conta que a gente não tinha fonte em que se basear no formato que a gente utiliza 

aqui no Brasil. Ele é muito diferente ou eles pegavam e trabalhavam só promoção do desenvolvimento infantil 

ou esses programas de visitas domiciliárias são acesso a uma rede específica: ou saúde, ou assistência 

social, ou educação, nenhum deles convergiam nesses 3 pilares, né? Outros são específicos para trabalhar 

uma questão. Por exemplo, que o Criança Feliz, se baseou na interação parental, então ele fica muito focado 

nessa questão. Claro que a gente consegue trazer para dentro muitas dessas coisas que a gente viu, mas a 

gente não conseguiu ver um que conseguisse reunir essas 3.” – Membro anônimo da coordenação do Grupo 

Técnico Estadual  

 

“Revisar a teoria a gente fez muito, né? A questão dos nossos teóricos, a literatura... Para nós trocarmos 

qualquer nome, palavra, quantas discussões foram, a gente foi olhar várias literaturas, vários conceitos, né? A 

gente fez tudo isso, por que que era simplesmente só trocar, não, não foi, não foi isso. A gente foi buscar 

muitos textos, outras formas, outras políticas semelhantes ao PIM... Na época a gente teve um desafio em 

função da pandemia. A gente queria ver como como as visitas estavam sendo realizadas. É até para pensar 

na nossa forma de visita, da nossa organização.” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Realizar a literatura foi algo que a gente gastou bastante tempo. Como a nossa equipe é muito grande, a 

gente criou até um método: separou a equipe em grupos para a gente repensar alguns conceitos para a gente 

revisar a literatura. Então, teve grupo ficou responsável somente por estudar o que é vulnerabilidade para o 

PIM, o que são famílias em situação de vulnerabilidade. Que conceito é esse? A gente falava em 

vulnerabilidade social, mas será que é isso? Não foi algo simples, não foi algo fácil. (...) Não era apenas 

apresentar para a equipe, era apresentar e ver a discussão que vai surgir.” – Membro anônimo do Grupo 

Técnico Estadual 
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Rascunhar a teoria que embasa a 

intervenção 

 

“A gente sempre embasava em e literatura, né? E depois, quando a gente começou a escrever, rascunhar o 

que que embasa a intervenção desde qual é o papel do GTM, qual é o papel do monitor, do visitador, né? O 

que que isso tem a ver com a intervenção que era nossa visita domiciliar, né? Uma questão que é 

fundamental, que é dos papéis de cada membro da equipe, né? E olhando muito para as atribuições, não para 

todo aquele desenho que você faz os insumos do das atividades, dos resultados e dos impactos. Eu acho que 

isso foi fundamental para a gente desenhar um pouco melhor. Então acho que foi importante desenhar um 

pouco o caminho de cada um dos atores para a gente chegar naqueles objetivos todos que a gente traça nos 

resultados, nos impactos.” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Para consolidar tanta coisa assim, tanto objetivo, papel de cada membro, eu lembro da gente montando 

aqueles quadros que diziam: ‘bom, eu acho que ele fazia isso, que que ele precisa para fazer para o objetivo 

que ele quer chegar’. Foi praticamente abrir o programa inteiro para tentar olhar para ele, para cada 

detalhezinho, para cada partezinha do processo.” – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico 

Estadual  
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Consultar atores chaves internos e/ou 

externos (stakeholders) 

“A gente acabou levando, ampliando essa discussão também para as regionais do estado e a gente acabou 

envolvendo alguns municípios também nessa discussão. São atores que compõem o processo, não é? É 

desde quem está ali na gestão, no gabinete, até quem está executando lá na ponta é mesmo. Por mais que 

não participem diretamente, mas teve consultas e a gente sempre traz essas pessoas como referência. Isso 

eu acho que foi interessante, acho que seria até mais interessante a gente envolver de fato essas pessoas no 

processo. Mas aí complexificaria bem mais o processo. Então não sei até que ponto valeria a pena a gente 

estender tanto o processo assim. Assim, para a gente conseguir inserir mais atores sem que o processo acabe 

se tornando mais longo. Porque quanto mais atores você insere no processo, mais complexo ele fica.” – 

Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Eu acho que a gente conseguiu traduzir muito que várias equipes traziam para a gente, tanto que quando a 

gente levou para as coordenadorias regionais de saúde, elas já faziam muita coisa que a gente já vinha 

falando. Então dá um alívio, né? ‘Opa! Não estamos distantes do que as pessoas estavam falando’.” – 

Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Hoje a gente consegue apontar, corrigir não é bem a palavra, mas de uma forma que antes era muito difícil. 

‘Que bobagem é essa? Ai, tanto faz, a palavres, a gente sempre falou assim’. Então, ao conversar mais 

profundamente, ao debater e ao entender o sentido disso para uma política pública, qualificou muito. Mas não 

é um paraíso. Isso cansa, mas faz parte, sabe? Não tem como tu viver sem isso. Eu acho assim vai acontecer 

isso, tem que lidar nesse sentido, sabe?” – Membro anônimo do Grupo Técnico Estadual 

 

“Se não fosse dessa maneira exaustiva de escutar todo mundo 500000 vezes, ele não seria interiorizado, já 

que a gente já teve processos em que falávamos ‘vamos mudar isso’ e daí? Não adiantava, porque a pessoa 

não vivenciou, não opinou, não participou do processo. Ela não vai fazer lá na ponta, não vai fazer mudança 

na atitude dela, não é? Então, para nós foi muito necessário.” – Membro anônimo da coordenação do Grupo 

Técnico Estadual 

 

“Acho que primeiro é uma coisa, contar com apoio de especialistas em relação a isso, né? Contar com apoio 

de pessoas que consigam é entender e apoiar a discussão da Teoria da Mudança, estruturar tudo o que foi 

discutido” – Membro anônimo da coordenação do Grupo Técnico Estadual 

 

Fonte: Elaboração da autora 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

Foram realizadas 13 entrevistas de profundidade entre fevereiro e março de 

2022 sem um questionário estático, se assemelhando mais a uma conversa guiada 

com um propósito, chamadas também de entrevistas semiestruturadas (RITCHIE et 

al., 2013; YIN, 2018). Ainda que as conversas não tenham se limitado às perguntas 

elaboradas anteriormente, o roteiro abaixo guiou as entrevistas elaboradas: 

 

1. Qual sua formação, há quanto tempo trabalha na secretaria (ou no PIM) e qual 

cargo, função ou atribuição tem no momento? 

 

2. Você conseguiria resumir o processo de elaboração da Teoria da Mudança em 

etapas? 

 

3. Essa elaboração foi baseada em alguma metodologia ou teoria? 

 

4. Qual ponto positivo e negativo da construção realizada? 

 

5. Quais seriam etapas ideais? 

 

6. Como você vê os passos a seguir durante uma construção? 

a. Identificar o problema 

b. Definir os objetivos da intervenção 

c. Identificar riscos e efeitos não intencionais 

d. Revisar teoria ou literatura 

e. Rascunhar a teoria que embasa a intervenção 

f. Consultar atores chaves internos ou externos 

 

7. Você consegue identificar fatores contextuais internos ou externos que afetaram 

esse processo? Seja positivamente ou negativamente. 

 

8. Qual contexto permitiria executar as etapas ideais que você mencionou? 
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ANEXO 1 – REGISTROS DAS REUNIÕES VIRTUAIS DO PIM 

                                                              
Fonte: Grupo Técnico Estadual (2021) Fonte: Grupo Técnico Estadual (2021) 

Fonte: Grupo Técnico Estadual (2021) Fonte: Grupo Técnico Estadual (2021) 
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ANEXO 2 – TEORIAS DA MUDANÇA DO PIM 

 

i. Teoria da Mudança do Grupo Técnico Municipal (GTM) 

 

 O diagrama traz como grande diferencial o papel desta função enquanto gestor 

e grande defensor do PIM no município. Por esse motivo, aparecem entre as 

atividades ações como: monitorar e avaliar indicadores do PIM; realizar gestão 

orçamentária e financeira do programa no município; promover seleção e contratação 

da equipe; realizar formação inicial de monitores/supervisores e visitadores; planejar 

processos de educação permanente e continuada; e estabelecer e monitorar metas 

de visitadores e famílias. Além disso, eles compartilham com as demais funções a 

responsabilidade por identificar e mapear territórios para intervenção do programa; 

promover a articulação em rede, visando a integralidade do cuidado; e articular junto 

com diferentes atores para fortalecer a agenda da primeira infância (informação não 

publicada).29 

 

  

                                                 

29 (GRUPO TÉCNICO ESTADUAL, 2021) 
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TEORIA DA MUDANÇA DO GTM 

 

Fonte: Grupo Técnico Estadual (2021)
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ii.  Teoria da Mudança do Monitor/Supervisor 

 

 O monitor/supervisor tem papel de acompanhar o dia a dia do programa. 

Portanto, as ATIVIDADES descritas contemplam seu apoio, contribuição e supervisão 

das ações exercidas pelos visitadores, além da articulação com o GTM e com a rede 

para potencializá-las. Dentro deste contexto, destaca-se a atividade Contribuir no 

processo de inserção dos dados e monitoramento das informações do programa no 

SisPIM, que permitem o monitoramento do PIM como um todo, sendo desdobrada em 

três PRODUTOS relacionados: Informações do SisPIM monitoradas; Sistematização 

de todas as ações desenvolvidas pelo programa junto às famílias; Informações 

qualificadas e sistematizadas no SisPIM que subsidiarão relatórios, pesquisas, 

planejamento e outros documentos. A partir do pressuposto de que todo esse trabalho 

será frutuoso, obtém-se como RESULTADO INTERMEDIÁRIO: SisPIM monitorado, 

completo e atualizado (informação não publicada).30 

 

                                                 

30 (GRUPO TÉCNICO ESTADUAL, 2021) 
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TEORIA DA MUDANÇA DO MONITOR/SUPERVISOR 

Fonte: Grupo Técnico Estadual (2021)
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iii.  Teoria da Mudança do Visitador 

 

 Os visitadores são responsáveis por tocar o dia a dia do programa, por meio da 

identificação, atração das famílias, do planejamento e execução das visitas, e do 

monitoramento e identificação de padrões ou oportunidades de articulação entre as 

famílias sob seu acompanhamento. Por essa razão, as ATIVIDADES descritas 

compõem o que normalmente os beneficiários da política conhecem, gerando, assim, 

PRODUTOS que abordam as famílias diretamente. Vínculo do visitador com a família; 

Conhecimento das singularidades de cada família; Demandas das famílias 

identificadas; e Família apoiada e orientada para o protagonismo na atenção, cuidado, 

educação e proteção, são exemplos desta frente de trabalho. A partir desses produtos, 

assim como dos instrumentos preenchidos, é possível chegar aos RESULTADOS 

INTERMEDIÁRIOS de Fortalecimento do protagonismo familiar, Integralidade do 

cuidado e Qualificação do acesso a rede de serviços. Esse conjunto, permitiria chegar 

à Promoção do desenvolvimento integral infantil – grande objetivo do PIM (informação 

não publicada).31 

                                                 

31 (GRUPO TÉCNICO ESTADUAL, 2021) 



141 

 

 

TEORIA DA MUDANÇA DO VISITADOR 

Fonte: Grupo Técnico Estadual (2021)
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iv. Teoria da Mudança Geral do PIM 

 A Teoria da Mudança Geral do PIM traz elementos de todas os demais 

diagramas e se diferencia por trazer elementos de gestão presentes nas do GTM e do 

supervisor que permitirão que o visitador possa exercer as ações do programa. Por 

exemplo, é possível observar que na Teoria da Mudança do Visitador aparece a 

ATIVIDADE “Atuar na identificação e sensibilização das famílias para adesão ao PIM” 

tal qual na Geral do PIM. Em comparação, a Teoria da Mudança Geral do PIM 

apresenta a ATIVIDADE “Monitorar e avaliar indicadores do PIM”, enquanto a Teoria 

da Mudança do Visitador descreve “Monitorar e avaliar os resultados da atenção do 

PIM sob sua responsabilidade” (informação não publicada).32 
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TEORIA DA MUDANÇA GERAL DO PIM 

Fonte: Grupo Técnico Estadual (2021) 


