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GABARITO 
 

1 - VERO O FALSO: (vale 2,0 – ognuna vale 0,5)  
 
a)  Il mondo culturale italiano degli anni 60 era comunista-marxista. (F) 
b)  L’opera “Apocalittici e integrati” è diventato un cult book prima oltreoceano. ( F ) 
c)  Nell’opera “La struttura assente” Eco critica la deriva strutturalista. (V) 
d)  La sua critica“al diritto di parola agli imbecilli”nei social networtk esprime, secondo l’autore del testo, 
una mentalità da vecchio.(V) 
 
 
2 – Perché Andrea Esposito afferma che Umberto Eco ha segnato l’evoluzione della cultura occidentale? 
(vale 2,0)  
Andrea Esposito faz tal afirmação porque Umberto Eco, com sua vasta cultura, 
sua erudição, promoveu reflexões que abriram espaço para a cultura de massa e 
definiram os parâmetros para a semiótica. Em seus ensaios Eco associou a 
filosofia ao HQ, o imaginário televisivo e a alta literatura, sem perder a sua 
irreverência.  
 
 
3 – Con quale saggio Eco ha aperto mondi e perché? (vale 2,0)  
Umberto Eco abriu mundos com o ensaio “A Estrutura Ausente”, no qual 
apresentou o problema de uma teoria semiológica unificada e, como um 
visionário, um vidente, a deriva estruturalista. Com esse ensaio, traduzido para 
muitas línguas, contribuiu para o debate sobre a semiótica.  
 
 
4 - TRADUZIR: (vale 4,0)  
Con “Il nome della rosa” (1980), suo primo romanzo che ha venduto oltre cinquanta milioni di copie in 
trent’anni, Eco diede libero sfogo alla sua passione per il medioevo (da giovane si era laureato con una tesi 
sull’estetica di San Tommaso) e per i libri, la sua anzi più che passione era una bibliofilia irrefrenabile. Non 
solo, in questo romanzo, che si svolge in un convento benedettino e cioè il luogo simbolo in cui è stata 
conservata e tramandata la cultura occidentale, Eco costruisce un intreccio giallo, altro genere che ha 
contribuito a codificare con analisi illuminanti, incentrato sul ritrovamento segreto del volume che Aristotele 
dedicò alla commedia, ritenuta appunto un genere “minore”. 
Nel 1988 pubblica il suo secondo romanzo, “Il pendolo di Foucault” che è stato anche riveduto e aggiornato 
da lui stesso all’inizio degli anni 2000, e che mette in campo una quantità incredibile di personaggi in un 
intreccio articolatissimo eppure leggero, scorrevole, in cui entrano in gioco i Templari, i Miti Celtici, i culti 
egizi, i Vangeli Apocrifi, Hitler, Napoleone, insomma un gioco al solito coltissimo e appassionante. 
Com “O nome da rosa” (1980), seu primeiro romance, que vendeu mais de 
cinqüenta milhões de cópias em 30 anos, Eco liberou a sua paixão pelo período 
Medieval (ainda jovem se graduou com uma tese sobre a estética de São Tomás) 
e pelos livros, a sua não era mais uma paixão, mas uma irrefreável bibliofilia. 
Não só isso, neste romance que se passa em um convento beneditino, ou seja, 



lugar símbolo em que foi conservada e transmitida a cultura ocidental, Eco 
elabora uma trama policial, outro gênero que contribuiu para codificar, com 
análises brilhantes, focado na busca secreta do volume que Aristóteles dedicou à 
comédia, considerada um gênero “inferior”. 
Em 1988 publicou o segundo romance, “O pendulo de Foucault”, que também 
foi revisto e atualizado por ele mesmo no início de 2000, no qual em ação uma 
quantidade incrível de personagens em uma trama muito bem articulada, embora 
leve e de fácil leitura, da qual participam os Templários, os Mitos Célticos, os 
cultos egípcios, os Evangelhos Apócrifos, Hitler, Napoleão, em suma, um jogo, 
como sempre, cultíssimo e apaixonante. 


