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Mais um domingo. Domingo. Domingo. Domingo. Sábado. Segunda. Quarta.
Domingo. Hoje é domingo? Sábado. Não faz diferença. Essa tipologia dá bastante trabalho,
né. Imagina quando chegar no teste de hipóteses. Não quero nem imaginar. Você é
masoquista? Meu pai me perguntou isso quando eu disse que ia ser pesquisador que nem ele.
Na época eu achei engraçado. Cara, como essa tipologia dá trabalho.
Eu não sou bom o suficiente. Eu não sei nem transformar CSV em XML, como eu
consegui aquela titulação? Eu errei uma crase, eu sou uma farsa. Como eu cheguei até aqui?
Eu não deveria ter chegado até aqui. Eu não sou bom pra isso. Eu sou um impostor. Não, o
impostor. Há um impostor entre nós. E sou eu. Melhor beber. Melhor tomar esse remédio.
Melhor usar isso. Assim vou parar de pensar, pensar só no que importa, não pensar sobre
mim, não pensar sobre nós. E a tipologia?
Dizem os homens de óculos escuros em carros: pesquisador é vagabundo. Só tem
comuna na universidade. Eles ensinam comunismo. Comunismo e pederastia. Eles treinam
comunismo. Principalmente aí nas humanas. Você faz humanas? Que piada. Você pesquisa o
quê? Aposto que você pesquisa como organizar um sarau de miçangas. Você é massa de
manobra, você é comunista. Mas eu nunca fui comunista. Eu sempre fui social-democrata, eu
acho. Não importa, se você faz humanas você é comunista. Vocês querem isolamento pra
ficar mais tempo vagabundeando em casa. Poxa, moço, eu só não quero morrer. Não querer
morrer é coisa de vagabundo comunista, diz o homem de óculos escuros no carro. Mas será
que eu não quero morrer mesmo? Essa tipologia tá me matando.
E essa qualis aí, é boa? B3 não, B3 não dá. Já passei dessa fase. Preciso produzir o
máximo possível pra ter alguma chance no futuro. Nunca fui em uma A1. Será que meu
trabalho se encaixa nessa chamada? Será que eles aceitam entrevistas? Eu preciso publicar o
máximo possível pra ter alguma chance em concurso. E se eu fizer dois doutorados?
Hoje é domingo? Ou segunda? 2,200 reais da CAPES exigindo dedicação integral. Só
no aluguel é metade disso. Quanto dá 2,200 dividido pelas 12 horas diárias? Quantos anos
sem reajuste? Em que anos estamos? 2030? 2020? 2010? Espero que não tenham novos
cortes. Hoje é domingo? Tenho que escrever. 39 de febre, COVID. Tenho que escrever. Mas
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não dá pra escrever sem ler. Qual é o comando pra excluir variável? Eu disse algo sobre isso
um tempo atrás, será que pega mal se eu me autocitar? Mas se eu não me citar, quem vai?
E o fogo amigo? Esse é o pior. Por que não cortam só os recursos de humanas?
Humanas não servem pra nada. Deixemos só os cursos úteis. Só economia que serve.
Economia mexe com números, é como se nem fosse humanas. Mas, moço, ciência política
também mexe com números. Pra que serve cientista político? Só pra dizer que o comunismo
que vocês aprendem é ciência. Esses cientistas políticos aí da mídia tudo falando de fascismo
pra lá, populismo pra cá, mas ninguém lembra que o comunismo matou 300 trilhões de
pessoas e um brasileiro que morava em Miami. Pra que serve ciência política? Eu chego a
conclusões muito melhores vendo YouTube. E literatura, pra que serve? Quem lê em 2021?
Nem li e nem lerei. Poesia é coisa de fresco.
Meu filho, você lembra quando eu falei que tem que estudar pra ser alguém na vida?
Era mentira. Desculpa por fazer você passar por isso. Estudar não te torna ninguém, tampouco
dá dinheiro. Eu sei disso. Mas obrigado, pai. Não teria como ser ou fazer outra coisa. É pra
isso que eu existo. Nossa, que existência mais miserável. É. Mas é a que eu tenho.
Hoje é domingo? 39 de febre. Tanto faz, tenho uma tipologia pra desenvolver. Será
que 2,200 vai dar pro final do mês?
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