
Ação Propositiva  
 
Reúna em grupo de quatro pessoas - Vamos produzir uma árvore de problemas, 
analisando o caso de Angola. 
 
1º Leia os trechos do texto, selecionando: 
a) Elementos de identificação do problema; 
b) Elementos que indicam o desdobramento da situação problema.   
2º Transcreva palavras de chave que identifique e caracterize o problema para 
um post-its;  
3º Na folha de A3 folha escreva a ideia central conforme a problematização para 
o país Angola, essa será o tronco da árvore;  
4º Cole os post-its referente às consequências acima do problema central, que 
será a copa da árvore;  
5º Cole os post-its referente às causas do problema central será a raiz da árvore.   
 
Caso os alunos questionem, por qual motivo foi escolhido o país Angola, 
explique porque tem origens semelhante ao Brasil, colonizada por Portugueses, 
é um país que também fala português, e que a extensão do conflito durante a 
guerra fria chegou ao ponto de conflitos armados conforme o alinhamento 
político e ideológico do período. Durante a produção é possível a identificação 
de problemas e desdobramentos implícitos no texto, solicite que os alunos 
façam anotações sobre essa possibilidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texto de base.  
 
A POLÍTICA EXTERNA DE ANGOLA DURANTE A GUERRA FRIA  
 

[...] A luta de libertação foi marcada por antagonismo entre os três movimentos 

nacionalistas angolanos – FNLA, liderada por Holden Roberto, recebia ajuda 

norte-americana, MPLA, com o seu líder Agostinho Neto, recebeu ajuda militar 

e apoio financeiro da União Soviética, o que fez com que Angola fosse um 

verdadeiro campo de combate da Guerra Fria. Enquanto que a UNITA, de Jonas 

Savimbi, estava ligada a África do Sul. 

[...] Em 1965 a direção do MPLA enviou guerrilheiros para frequentarem cursos 

da Marinha de Guerra e da Força Aérea na Polônia e na União Soviética. No ano 

seguinte, em 1966, foram enviados para Cuba 132 guerrilheiros para formação 

civil e militar, enquanto outro grupo de encontrava na Ucrânia. 

[...] A União Soviética dispensou alguns do seus navios e aviões para o 

transporte  de armamentos e medicamentos para apoiar a luta de libertação 

nacional conduzida pelo MPLA. Em Setembro de 1964 um navio chega em 

Ponta Negra, proveniente da URSS, transportando armamento, e esse mesmo 

navio também serviu para o traslado de guerrilheiros de Ponta Negra para 

Dar-es-Salam. 

[...] O apoio consubstanciava-se no fornecimento de material de guerrilha, de 

propaganda, assistência médica e medicamentos, formação de quadros civis e 

militares.  

[...] Quanto a África do Sul, a sua presença no conflito de Angola após a 

independência estava relacionada não apenas com os seus interesses, mas 

também com a política norte- americana da criação de Estados satélites, com o 

pretenso objetivo de conter o comunismo. 
 

Fonte: Dissertação de Mestrado disponíve em: 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/14727/1/2013_AlbertoAndreCarvalhoFrancisco.pdf acesso em 26 de março 

de 2019.  
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