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Segunda-feira pela manhã, a caminho do trabalho pensei, talvez 

fosse melhor aproveitar que ainda era cedo e pagar uma conta. Como 

havia um caixa eletrônico no prédio da Reitoria, não seria difícil. Porém, 

ao chegar me deparei com vários funcionários do serviço de 

manutenção apagando pichações. Só então me dei conta de que 

estudantes tinham realizado uma invasão do prédio alguns dias antes. 

Já que estava ali, resolvi conferir de perto o que mais haviam 

feito.  As paredes, internas e externas, estavam cheias de palavras de 

ordem. “Chega de fome”, “Pagamento imediato das bolsas”, junto a elas 

inúmeros desenhos de símbolos anarquistas, de folhas de maconha e 

até uma caveira.  

Bem no alto, na cobertura do prédio, havia uma frase em 

destaque. “Reitor gay”. De imediato me questionei, mas o que isto tem a 

ver com o movimento político em defesa do pagamento das bolsas? 

Nada, pelo menos é o que imagino. Entretanto (também imagino), 

podem ter tantas coisas no mundo! Estava lá no alto: “Reitor gay”. 

Ninguém teria dúvida do ato violento, preconceituoso e discriminatório. 

Mas quem o fez, pensa assim?  

Logo que vi a frase, resolvi pegar o celular e tirar uma foto. Em 

pouco tempo seria apagada e todos a esqueceriam. Assim como no mito 



 

da “democracia racial” em que muitos afirmam que não há racismo no 

Brasil, no mito da monocracia (sei que essa palavra não existe, mas 

achei por bem inventá-la) masculina, os homens podem tudo (subjugar 

as mulheres, manter a supremacia sobre as crianças, e sustentar 

práticas homofóbicas contra gays) e ninguém pode achar ruim. 

Contudo, sei que estou errado. Se a democracia racial é um mito, a 

monocracia masculina é um fato. 

A universidade sempre se orientou pelo discurso pluralista. Sei 

que é outro mito. Cheguei à conclusão de que as pessoas adoram os 

mitos. Nem sempre a universidade foi e nem sempre será pluralista. 

Mas, esperamos que seja, porque acreditamos que pode ser. Pronto! Se 

precisamos de outro mito, está tudo dado! 

Mesmo em supostos ambientes plurais, sempre observaremos 

emergir movimentos impositivos, reducionistas, controladores, 

fascistas. Isto, lamentavelmente, não é mito. 

A frase não me saía da cabeça, “Reitor gay”. Ela estava lá no 

alto, não tinha como sair. Podiam ter escrito “Reitor corrupto”, mas sei 

que não pesava nenhuma acusação (nem leve, nem de longe) contra o 

Reitor. Podia ser “Reitor preto”, mas, talvez existissem pessoas pretas 

no movimento (claro, isso não impede o discurso racista), ou quem sabe 

o debate racial ainda esteja quente e escrever “Reitor preto” chamaria 

muito a atenção. Podia ser então “Reitor autoritário”, contudo isso 

também não surtiria efeito, pois o atual Reitor não se inscreve neste 

campo político.  



 

Fico imaginando, os diálogos nos curtos momentos de indecisão: 

- Pô, o que vamos escrever então? “Já sei, já sei! Qual a coisa mais 

abjeta que existe no planeta?” – As mulheres? “Não, porra” – Os 

nordestinos? “Não, caramba, os gays”. - Putz, cara, é isso. Magnífico, 

cara! Magnífico!  

Depois desse diálogo insosso, o pichador foi lá para o alto, no 

ponto mais visível. Era fundamental que todos vissem, inscritas nas 

paredes azuis do prédio e em letras garrafais, o ataque mais vil que se 

poderia imaginar: “Reitor gay”. 

Pronto, daquele momento em diante, ou doravante, como se 

escrevem nos contratos, onde quer que fossem todos veriam o “Reitor 

gay”. – Cara, que horror! “Por isso que essa universidade não funciona” 

– Os ônibus demoram, a passagem aumentou! “Foi o Reitor gay”. – Os 

técnicos estão em greve e continuarão em greve até o fim da Copa! 

“Culpa do Reitor gay”.  

Mas, enquanto pichava (continuo pensando) não se passou pela 

cabeça de quem escreveu o ataque vil de que homofobia é crime? “Foi o 

Reitor gay”. Como assim, crime? Que crime? Crime é ser gay! “Você 

quer dizer que não posso mais sacanear as bichas?” – Como assim, que 

absurdo! “Agora querem dar mais direitos para gays do para o 

presidente!” – Isso só pode ser coisa desses multiculturalistas. “Esses 

pós-modernistas não valem nada!” – Que absurdo, não que podemos 

mais escrever, “Reitor gay”? 



 

Está escrito. Está lá no alto do prédio. Não poderiam, mas para 

muitos, gay é um ser abjeto. Isto é, pode ser execrado, pode ser 

ridicularizado, pode ser agredido, pode ser linchado. Gay, para muitos, 

não merece viver. É isso o que pensam os crápulas de todos os matizes. 

Não estão apenas entre os fascistas. Acima e abaixo, na direita, no 

centro e na esquerda, por todos os lados, o mundo está rodeado de 

crápulas. 

- Putz, que merda! Justo agora que a gente tinha um discurso 

bem amarrado contra o Reitor! “O gay! O veado! O bicha!” – Não cara, 

não dá! Essa merda de democracia não presta pra nada. Você não pode 

nem xingar o Reitor de gay. “É mesmo, cara, acho melhor voltarmos 

para 1964”. 


