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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
Espera-se que, ao abordar o primeiro item proposto (fatores que levam milhares de pessoas a enfrentar a
perigosa travessia do Mediterrâneo), o candidato enfatize, no mínimo, dois aspectos determinantes para as atuais
levas de milhares de imigrantes que buscam, na Europa, as condições elementares de uma vida razoavelmente
digna que não mais encontram em seus países de origem. De um lado, a fome e a miséria, quadro que tão bem
representa a situação vivida, em larga medida, por habitantes da África subsaariana. De
outro,
a
ação
truculenta de governos despóticos e corruptos, além da multiplicação de guerras civis, às vezes, ensejando
autênticos genocídios. Especificamente em relação ao Oriente Médio, destaca-se a caótica realidade
experimentada pela Síria, na qual se associam um governo ditatorial, rivalidades religiosas levadas ao extremo e a
ação implacável do terrorismo.
Em relação ao segundo tópico (o dilema moral vivido pela Europa entre receber ou rejeitar os imigrantes),
espera-se que o candidato se reporte ao intenso debate travado no âmbito da União Europeia, quando alguns
membros compreenderam a imperiosa necessidade de se encontrarem meios para a recepção de certo número
de imigrantes, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, enquanto outros, particularmente na Europa do Leste,
ofereciam resistência explícita ao acolhimento desses imigrantes. Ademais, o candidato pode apresentar
argumentos acerca da intensificação da problemática da imigração devido aos atentados terroristas na França.
Por fim, quanto ao terceiro ponto (o papel da opinião pública internacional na sociedade contemporânea),
espera-se que o candidato lembre ser este um elemento definidor da contemporaneidade: milhares de pessoas
saem às ruas e se manifestam, por todos os meios, em face de determinados acontecimentos, como atos
terroristas e o desespero desses milhares de imigrantes. Esse fenômeno de participação cidadã tem forçado os
governos a tomarem certas atitudes que, muitas vezes, não se situavam em seu campo de alternativas.

