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Os protagonistas da nova onda de emigração italiana são jovens, cultos e cosmopolitas. 
Mulheres e homens entre 30 e 40 anos que abandonam a Itália porque não confiam mais num 
sistema imóvel e corrupto, e perderam a esperança num futuro melhor. 
 
O exemplo mais evidente desta nova tendência que se intensificou desde 2008 foi a publicação 
de uma carta, assinada por Pier Luigi Celli, diretor da Universidade Luiss, a mais importante 
universidade privada de Roma. Em novembro de 2009 Celli escreveu — no diário "La 
Repubblica" uma carta aberta a seu filho Mattia, 24 anos, em que dizia: "Este país, o seu país, 
não é mais um lugar onde viver com orgulho. Por isso, com o coração que sofre mais do que 
nunca, o meu conselho é que você, ao terminar os estudos, vá para o exterior. Vá para um 
lugar onde a lealdade, o respeito, o reconhecimento do mérito e dos resultados tenham ainda 
valor." 
 
A carta de Celli provocou uma impiedosa autocrítica em todos os ambientes intelectuais do 
país. As repercussões favoráveis à tese do diretor da Luiss concordam com a sensação de que, 
para ter sucesso, é preciso sair da Itália. Houve também quem acusasse Celli de não ser 
patriota, estimulando a rapaziada a "abandonar o navio que afunda", principalmente em 
tempos de crise econômica. Todos concordam que o fenômeno está cada vez mais visível, e 
que a Itália está perdendo o seu patrimônio mais precioso. 
 
"Sistema fechado desmotiva os jovens" 
 
Mattia ainda não tomou nenhuma decisão definitiva. Está se formando em Engenharia 
Mecânica na universidade pública La Sapienza de Roma. Diz que concorda com a análise do 
pai, mas comenta: 
 
A Itália é sempre a Itália. Eu gostaria de trabalhar na pesquisa, um setor que vive dificuldades 
enormes por aqui. É quase inevitável procurar trabalho em outro país. 
 
Como explica Irene Tinagli, 35 anos, professora de Gestão de Projetos na Universidade Carlos 
III de Madri, os italianos não conseguem mais valorizar seus jovens talentos: 
 
A Itália é um país onde as diferenças aumentam, como as camadas de pobreza, a cristalização 
do acesso às carreiras: é um sistema fechado. Isto desmotiva os jovens. 
 
Crescimento do PIB em 2010 será de apenas 0,8% 
 
Quem emigra da Itália hoje é levado por motivos que lembram muito a última grande onda de 
emigração que levou tantos italianos para as Américas, no início do século passado, quando os 
problemas econômicos obrigaram muitos rapazes, moças e famílias a tentarem fortuna no 
exterior. Mas desta vez não são camponeses e operários apinhados a bordo de navios. A Itália 
está perdendo suas mentes mais brilhantes e cultas. Tudo por causa de dez anos de 
estagnação econômica (o crescimento do PIB este ano será de 0,8%), de um mercado do 
trabalho bloqueado e de um sistema corrupto e baseado em parentesco e política. Para muitos 
jovens italianos, a terra prometida está em qualquer lugar, mas não em sua pátria. 
 
Como para o arquiteto Luca Vigliero, 31 anos, de Gênova, que trabalhou por um ano em 
Roterdã, na Holanda, no Office for Metropolitan Architecture fundado por Rem Koolhaas, uma 
das grandes estrelas da arquitetura mundial. Desde 2007, Luca trabalha numa empresa em 
Dubai: seu currículo não despertou interesse em nenhuma empresa italiana, mas hoje sua 
carreira está em pleno desenvolvimento longe da Itália. 
 
Todos os amigos que deixei na Itália não se casaram, têm empregos precários e moram com 
os pais. Em Dubai, ganho muito bem e tenho um grande futuro. 
 



O número de jovens formados entre 25 e 39 anos que declaram residência no exterior passou 
de 2.540 em 1999 a 4.000 em 2008. Uma pesquisa recente revelou que, em 2008, 33,6% dos 
recém-formados achavam que para fazer carreira era necessário deixar o país. Um ano depois, 
61,5% estavam convencidos de que é preciso ir embora. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 nov. 2010, Economia, p. 43. 


