




Rancho, de Veronica Stigger 

 

Possivelmente, o derradeiro livro da escritora gaúcha, foi enviado de Montevidéu. Tão 
misterioso quanto o sumiço de Veronica Stigger que, de norte a sul do Brasil, ninguém 
sabe o seu paradeiro. 

O livro tem uma capa simples, porém chamativa, parece ter sido feito à mão, devido à 
irregularidade de sua costura e pelo gosto particular da formatação, fonte das letras 
escolhidas por Veronica. Aparenta ter sido feito tão às pressas que até as letras do título 
saíram cansadas. Um A apoiando-se sobre o N para trazer uma novela que atravessou o 
Uruguai e chegou até aqui. 

A novela de Stigger é narrada em primeira pessoa, cuja personagem tem o mesmo nome 
da autora, com um pequeno detalhe de diferença: um acento circunflexo. A personagem 
faz apresentações pelo mundo lendo um único texto, um poema e, sem nenhuma 
modéstia, tal qual sua criadora, compara o seu texto a obra de Dante Alighieri.  

O texto é intitulado “O coração dos homens”. A personagem traz de sua pré-
adolescência o enredo, do tempo de escola, quando fez parte de uma apresentação em A 
Branca de Neve e os sete anões, fazendo o papel de espelho, o momento que marca a 
sua primeira menstruação em cena. E, convenhamos, tem coisa mais humilhante para 
uma menina, saindo da infância e entrando na adolescência, um papel de espelho? E, 
ainda mais: menstruando pela primeira vez? Aliás, nesse mesmo poema ela conta as 
duas outras vezes que a menstruação marcou sua vida: uma também em apresentação na 
escola e outra quando ela ministrava uma aula de religião. Devo dizer que essa terceira 
história, a da aula, é bem engraçada.  

Tudo inicia quando a personagem é convidada para participar de um sarau, ela escolhe 
ler o poema mais longo, pois, desde já, queria chamar mais atenção que os outros. A 
leitura foi muito bem recebida entre as mulheres e logo “O coração dos homens” se 
tornou um grande sucesso. Verônica percorreu o país lendo o seu poema. A fama da 
leitura cresce e ela é convidada para recitar em outros países, porém, a personagem não 
apenas lê o texto, como também parece fazer um ritual de exorcismo dele nos palcos por 
onde passa.  

Há dois personagens curiosos, com aparição breve na novela, uma é a Bárbara que fica 
de luvas vermelhas, abraçada a um saco de café em uma apresentação de Verônica em 
Zurique. O outro é o Aristides, que apresenta as caixas-arquivos. A personagem deixa 
tudo pra trás e em uma atitude bizarra (não sei qual palavra usar para tal ato), serra tudo 
que tinha! Do fogão até as estantes de aço, menos o gato, que ela dopa, coloca nas 
caixas-arquivos e sai pelo mundo apenas carregando um baú repleto de fantasias. Como 
se um passado inteiro pudesse ser socado em caixas, esquecido em qualquer lugar e a 
ficção fosse a única armadura necessária para vestir diante do público. 



Toda a história que essa personagem nos mostra, acredito que diz muito sobre quem é a 
autora do que apenas uma ficção, como se tivesse tentado enviar pistas do seu paradeiro. 
Fico aqui me questionando: onde está Veronica Stigger? Em que lugar entre as palavras 
desse Rancho ela se escondeu? Vejo os cartazes pela cidade procurando por ela durante 
todos esses anos, e ainda não temos pistas. Nos sobra o desejo do desafio de encontrar 
um rastro, para descobrir a verdade de “o coração dos homens” e as fantasias de Stigger 
pelas linhas do Sul. 
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