
Diógenes à venda 

 

– Não sobrou nada dos textos de Demócrito. O átomo é ideia dele. Mas só sabemos 

disso por tabela, por outros autores. 

– Você acha que sua tese vai ser enterrada pela História? – perguntou Anabela. 

 – Não. Acho que não vai chegar nem a isso – respondeu Diógenes. 

Era uma época difícil. Já fazia três meses que Diógenes estava desempregado e, com a 

perspectiva de não conseguir mais pagar o aluguel, ele tinha começado a anunciar os móveis 

em um site de vendas. 

Anabela comprou sua cama.  

Ele a estava ajudando a desmonta-la enquanto conversavam sobre as teorias 

conspiratórias que ele tinha destilado nas últimas semanas. 

Conheço Diógenes há quase dez anos. Estudamos juntos na faculdade, fizemos 

mestrado na mesma época (em cursos diferentes) e ele chegou a morar em minha casa 

algumas semanas quando sua então namorada o chutou. Não é alguém que eu esperava ver 

tecendo teorias conspiratórias. O desemprego realmente estava lhe fazendo mal. 

Logo que terminou o doutorado em filosofia (tese sobre metodologia da ciência), 

Diógenes largou o cursinho onde ensinava matemática e se concentrou na faculdade onde, 

além de dar aulas de filosofia, passou a dar aulas de amostragem e cálculo para as turmas de 

administração. 

As faculdades gostam de professores com doutorado, conta ponto na Capes contrata-

los. 

Mas, depois da avaliação dos cursos (nota 5), a urgência em ter doutores diminuiu e 

Diógenes foi substituído por um amigo do primo de um dos sócios da faculdade (filosofia) e 

pela esposa do professor de macroeconomia (matemática e estatística). 

Ele não acusou o golpe imediatamente. Na verdade, reagiu muito bem, no começo. 

Diógenes levou currículos a todas as faculdades particulares do Rio de Janeiro e visitou 

as secretarias de todas as públicas – atrás de datas de concurso. 

Foi também ao cursinho onde tinha trabalhado – mas já haviam contratado um 

substituto. 

Depois de dois meses, nosso economista com doutorado em filosofia praticamente 

parou de sair de casa. Ficava trancado em seu kitinete lendo artigos acadêmicos dos anos 40 e 

vendo desenhos animados no youtube. 

– Os gregos tiveram grandes ideias – ele disse a Anabela. – Mas o que chegou até a 

gente, o que foi bem conservado, foram os ultraconservadores: Platão e Aristóteles. 



Anabela, que não tinha lido nem Platão nem Aristóteles, achou engraçado o tom de 

pregador evangélico de Diógenes e pediu a ele para ajuda-la a levar a cama desmontada até a 

pick-up parada em frente ao prédio. Era domingo de manhã e, desmontada a cama, tinham 

sobrado um frigobar, um gaveteiro e algumas caixas de livros no apartamento. Diógenes levou 

os livros para a cidade de seus pais quando foi visita-los no mês seguinte. 

Ah, sim, tinha sobrado também o computador, um velho i5 de tela estreita que 

acompanhava Diógenes desde o curso de economia. Sem ele, Diógenes teria que ler seus 

artigos anos 40 em PDF na tela do celular – o que seria irritante demais até para um filósofo 

paciente como ele. 

 

Diógenes só não voltou de vez para sua cidade natal porque sabia que lá teria menos 

chance de encontrar trabalho do que aqui. Ele mandou currículos para faculdades de outras 

cidades e até de outros estados, mas foi inútil. A escolha de professores nas universidades 

particulares obedece a um princípio de proximidade (mais do que de mérito ou qualquer coisa 

assim). Diógenes sabia disso.  

Anabela me disse que estava preocupada com ele. Ver o post com o anúncio de venda 

dos móveis já tinha me deixado preocupado. Ficar duas horas discutindo “o problema da 

agregação” com copos de café cheios de vinho apoiados no frigobar me deixou realmente 

alarmado. 

– Há um limite para o tipo de relação que se pode fazer entre variáveis agregadas. As 

relações só valem se forem aditivas, se forem independentes para cada agente e variável 

desagregados – ele disse, enquanto eu arregalava os olhos sem entender nada. 

Falei para ele que poderia ficar algumas semanas lá em casa quando ficasse sem teto. 

Ele agradeceu e bebeu mais um gole de vinho. Se encontrasse trabalho no próximo mês não 

precisaria devolver o apartamento. E ele achava que ia encontrar. 

Diógenes disse que estava escrevendo um artigo para uma revista acadêmica e que 

continuava mandando currículos para os cantos mais distantes do país – mas que a crise 

econômica não ajudava. 

Concordei, matando o último copo da última garrafa de vinho de seu apartamento e 

me despedi reforçando o convite para ele ir para a minha casa. 

Não foi preciso. No fim do mês seguinte ele arrumou trabalho.  

Mas talvez tivesse sido melhor se não tivesse arrumado. 

 



Foi Pati quem contratou Diógenes. Seria desagradável demais para ela ficar vendo seus 

posts de desempregado no Facebook por mais tempo enquanto tirava férias na Europa e 

comprava quadros com o que sobrava do salário. 

Quando Diógenes me disse que ia trabalhar com Pati, eu temi o pior. Eu sei o que é 

conviver com Patrícia todos os dias, sei o que ela faz com as pessoas. 

Floriano, nosso professor de microeconomia, me disse que eu devia tê-la denunciado 

por agressão quando ela me nocauteou com um livro de econometria. Mas Floriano nunca foi 

exatamente um bom conselheiro. 

No telefone, depois do “consegui um trabalho” e do “Patrícia”, a pergunta que me 

ocorreu foi: “Qual é exatamente o trabalho?”. 

Eu não perguntei. E Diógenes não me disse. E isso, essa falta de “job description” já 

dizia alguma coisa.  

 

Demorei algumas semanas para descobrir que Pati o havia contratado como secretário 

particular. A velhinha que atendia o telefone na frente de sua sala tinha se aposentado e ela 

estava há alguns dias entrevistando jovens recém formados para o cargo. Uma das recém 

formadas disse que tinha estudado filosofia, fazendo Pati lembrar que Diógenes estava sem 

emprego. 

Ser secretário de Pati significava atender ligações às três da manhã pedindo para 

lembra-la de alguma coisa no dia seguinte, ficar no trabalho até as dez da noite, ouvir piadas 

ruins sobre a qualidade de seu terno e saber mais sobre a vida privada de Pati do que qualquer 

um gostaria.  

– É temporário – pensou Diógenes. 

Sim, mas acabou sendo um temporário longo. 

O trabalho não era nada demais – e tinha intervalos longos de tempo em que ele só 

precisava ficar sentado à sua mesa esperando que o telefone tocasse. 

Diógenes usava esse tempo para escrever seus artigos acadêmicos e para procurar 

outro emprego. 

Uma coisa que atrapalhava era que ele ganhava bem: muito mais do que a filósofa 

recém formada que fez Pati lembrar dele ganharia. Patrícia aumentou o salário do cargo 

quando o contratou. Isso, de alguma forma, o deixava em dívida duas vezes – e a deixava à 

vontade para explora-lo sem sentimento de culpa.  

Sair de lá também ficava mais difícil. Sempre é mais difícil trocar de trabalho aceitando 

um salário menor. 



Pati era uma chefe à moda antiga, do tipo que espera que o secretário resolva até seus 

problemas pessoais. 

Diógenes pagava contas, desmarcava encontros e só não levava o carro de Pati para o 

conserto porque não sabia dirigir. 

O passar dos meses, no entanto, criava desgaste porque não encontrar outro emprego 

(aquele era temporário!) deixava Diógenes ansioso e irritado. Ter seu artigo acadêmico 

recusado por duas revistas também não ajudava. 

Tinha tempo para ler e escrever. Mas ser secretário particular não era, nem de longe, 

seu projeto de vida. 

 

As coisas pioraram quando Veruca, a amiga gordinha de Pati, veio passar férias no Rio. 

Diógenes a conheceu em uma tarde modorrenta em que ele lia teoremas em artigos 

da Econométrica na tela do computador.   

– Hi – disse a inglesa gordinha de cabelos castanhos cacheados. 

– Hi – respondeu Diógenes, detrás de sua mesa. 

– Eu estou procurando Patrícia – ela disse, ainda em inglês. 

– Só um minuto. 

Diógenes interfonou para Pati e depois disse a Veruca para entrar. 

Vinte minutos depois, Pati interfonou pedindo a Diógenes para entrar também. 

– Di, Veruca vai ficar um mês aqui no Rio e vai precisar de ajuda para marcar reuniões 

e resolver outras coisas. Oficialmente ela está de férias mas, na prática, tem que resolver umas 

coisas. Combinei de deixar você à disposição dela. A Adélia te substitui aqui na seguradora 

neste mês. Vê vai ficar na minha casa. Já está. Ela deixou as malas lá antes de vir para cá. 

Veruca olhou para Diógenes e sorriu. O olhar tinha um jeito lascivo que o fez sentir um 

calafrio. 

Os três ficaram em silêncio por uns dois segundos e, então, Patrícia falou de novo: 

– Almoço? 

– Pode ser – concordou Veruca. – Algum lugar em especial? 

– Tem um que eu adoro, do outro lado da Presidente Vargas. 

– Eu encontro vocês na volta – fugiu Diógenes. 

– Você é meu convidado – puxou-o de volta Veruca. 

Diógenes é uma das poucas pessoas que conheço que não gosta de restaurantes de 

luxo. Comer um prato de R$ 150 e depois ter dificuldade para pagar o aluguel é uma 

incoerência dolorosa de mais para ele, mesmo que ele não pague pelo prato. 



O total do mês chegou aos milhares de reais em pratos caros (entre almoços, jantares 

e alguns cafés da manhã). A agenda de Veruca incluía almoços e jantares com executivos 

daqui.  E ela levava Diógenes a tiracolo – e o apresentava como seu assistente. 

No primeiro desses jantares, Veruca fez questão de que Diógenes provasse o Bordeaux 

mais caro do cardápio e, depois, que a acompanhasse até em casa (a casa de Pati) e que 

subisse (porque ainda tinham coisas para ver) e que só saísse no dia seguinte. 

Em um almoço com Pati, na semana seguinte, Veruca lhe disse (olhando de lado, 

sorridente, para um Diógenes vermelho de constrangimento) que ele era ótimo em tudo, que 

só precisava dos estímulos certos. 

Veruca fez Diógenes a levar a seu kitinete em Copacabana. O apartamento, com piso 

frio e quase sem móveis, tinha eco e não era muito diferente de uma caverna em que tivessem 

instalado água e luz elétrica. 

Ela reclamou do saco de dormir que ele usava como cama: duro e frio. Mas não deixou 

de passar a noite lá por causa disso.    

– Vou te dar uma cama – ela disse – você merece.  

A cama demorou uma semana para ser entregue (apesar do adicional de urgência 

pago por Veruca). Quando chegou, ela já tinha se acostumado ao saco de dormir. 

 

 

– Isso é assédio – eu disse a ele em um raro pedaço de domingo em que Veruca lhe 

deu folga. 

– Eu sei. 

– Você pode fazer uma denúncia. 

– Não. Não posso. Ela não é oficialmente minha chefe. É uma turista. O assédio não 

acontece no escritório. Acontece na minha casa. Se perguntarem para alguém do escritório, é 

capaz de dizerem que eu faltei todos os dias nas últimas três semanas. 

 

Quando Veruca voltou para a Inglaterra, Diógenes tinha olheiras e uma expressão 

apática. 

– Você foi bem avaliado – disse Pati, no dia seguinte, quando ele voltou a trabalhar no 

escritório da seguradora. – Vê até me perguntou se eu posso mandar você para Londres com 

alguma desculpa administrativa. 

A provocação de Pati funcionou como gota d’água e Diógenes pediu demissão. Fez isso 

sem brigar, com um monte de malabarismos retóricos. 

– Mas você vai trabalhar onde? 



– Estou pensando em sair do Rio. 

As buscas de Diógenes nos sites de universidades o tinham feito descobrir duas vagas 

de professor substituto (com contratos de dois anos), pagando cerca de R$ 1.500 por mês, 

para dar aulas de macroeconomia e estatística. 

As viagens para fazer as provas de seleção custariam mais de um mês de salário e ele 

disputaria a vaga com pessoas que já eram “da casa” nas duas universidades. Depois, teria que 

encontrar um apartamento com aluguel baixo o bastante para que sobrasse dinheiro para 

comida, luz, gás... Poderia usar a internet da universidade (e talvez o bandejão para almoçar).   

A vaga de macro era na Bahia, a de estatística, em Santa Catarina.  

Gastou com as viagens tudo que tinha economizado trabalhando para Pati e, na hora 

de embalar as roupas e o computador (ele passou para a universidade de Florianópolis), 

resolveu me dar o frigobar e doar a cama para a Legião da boa vontade. 


