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1 - VERO O FALSO: (vale 3,0 – ognuna vale 0,5)  
a)  Lorella Zanardo ha un programma alla televisione italiana che promuove il miglioramento della 
condizione della donna. (F) 
b)   I giovani italiani dai 14 ai 19 anni sanno bene cosa rappresenta il 10 marzo. (F) 
c)    Suffragette è un film sulla conquista del voto femminile in Europa. (F) 
d)   Le donne ora devono lottare per l’effettiva ugualtà salariale. (V) 
e)  La battaglia civile non è per garantire diritti solo alle donne. (V) 
f) Lorella Zanardo stimola le giovani ragazze a denunciare gli abusi sulle donne su tutti i mezzi e con 
tutti i mezzi disponibili.(V)  
 
2 –  Cosa hai capito della dichiarazione di Lorella Zanardo? “E poi lascio per ultimo il mancato rispetto 
della 194, ormai una ipocrisia terribile con il 70% di media del paese con obiezione di coscienza 
sull’interruzione di gravidanza e in alcune regioni e ospedali, Milano inclusa, del 100%.” (vale 3,0)  
(a construção discursiva é pessoal, mas o sentido deve ser o seguinte):  
A autora comenta que a lei 194, relativa à interrupção do aborto, não funciona na Itália, pois há um 
percentual médio de 70% de profissionais da área da saúde, em todo o país, que se nega a realizar o 
aborto conforme a lei permite, por razões éticas, religiosas, pessoais. Em Milão esse percentual chega 
aos 100% e, por tais razões, a autora afirma que a lei 194 é uma terrível hipocrisia, ou seja, o aborto é 
permitido, mas a lei dá aos profissionais da saúde a possibilidade de não fazê-lo.   
 
3 - TRADUZIR: (vale 4,0)  Il 3 marzo, proprio in vista del 10 marzo, la Bim-Cinema di Valerio De Paolis farà uscire in Italia 
Suffragette, il film che ripercorre la storia coraggiosa e drammatica dell'emancipazione femminile in Gran Bretagna che portò alla conquista del voto nel 1918. Diretto da Sarah Gavron, interpretato da Carey Mulligan e con Meryl Streep nel ruolo della leader Emmeline Pankhurst. ''Ho chiesto una copia del film per il mio tour nelle scuole 'Suffragette 2.0' - racconta la Zanardo - quella storia emozionante è uno spunto bello per partire con i ragazzi. Dobbiamo festeggiare questo anniversario senza avere toni 'vittimistici', nè un passato da coprire. Ai giovani che incontro dico: pensate le vostre antenate quanto sono state coraggiose''. Le donne e il voto, assurdo pensare che è una cosa raggiunta 70 anni fa: per questo e per altri temi relativi alla questione femminile in Italia ci vuole un percorso da fare fino in fondo. ''Ci vuole consapevolezza dei diritti, ci vuole conoscenza delle conquiste fatte e orgoglio per questo e ci vuole una battaglia vera sul gap economico perchè non si può accettare che a parità di incarichi e ore di lavoro i salari siano del 30-40% inferiori ancora oggi. Questo - spiega la Zanardo - è un traguardo importante: l'autonomia salariale significa autodeterminazione. Avere indipendenza economica è ancora oggi la cosa fondamentale per l'uguaglianza tra i sessi, nei rapporti familiari e di lavoro. Inutile meravigliarsi di tanta violenza domestica se non ci si può ribellare per mancanza di autonomia economica o di tassi di nascita ai minimi storici se le condizioni di lavoro non permettono di fatto la maternità.  



(a construção discursiva é pessoal, mas o sentido deve ser o seguinte):  
No dia 3 de março, tendo em vista o dia 10 de março, a Bim-cinema de Valerio De Paolis lançará 
na Itália Suffragette, um filme que conta a historia corajosa e dramática da emancipação 
feminina na Gran Bretanha; levando à conquista do voto em 1918. Dirigido por Sarah Gavron e 
interpretado por Carey Mulligan tem Maryl Streep no papel da líder Emmeline Pankhust. “Pedi 
uma cópia do filme para o meu tour nas escolas “Suffragette 2.0” – diz Zanardo – aquela história 
emocionante é um bom começo para os jovens. Temos que festejar este aniversário sem um 
caráter “vitimista” ou um passado para encobrir. Aos jovens que encontro digo: pensem nas 
suas bisavós, como foram corajosas”. 
As mulheres e o voto: é absurdo pensar que é algo alcançado há 70 atrás: por esse e por outros 
temas relativos à questão feminina na Itália faz-se necessário percorrer um longo caminho. “É 
preciso ter consciência dos direitos, é preciso conhecer as conquistas feitas e ter orgulho disso 
e é preciso travar uma verdadeira batalha em relação ao desnível econômico, não se pode 
aceitar que para a igualdade de encargos e horas de trabalho os salários sejam de 30-40% 
inferiores ainda hoje. Isto – explica Zanardo – é uma meta importante: a autonomia salarial 
significa autodeterminação. Ter independência econômica é, ainda hoje, fundamental para a 
igualdade entre os sexos, nas relações familiares e de trabalho. Inútil se espantar com tanta 
violência doméstica se não se pode rebelar por falta de autonomia econômica ou com as taxas 
de natalidade no mínimo histórico, se as condições de trabalho não permitem, de fato, a 
maternidade.    
 


