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Não sei ao certo como foi que acabei trabalhando 
com um honorável agente literário de Hollywood que lê livros 
por prazer, mas foi o que aconteceu, dezoito anos atrás. Ele 

ainda é meu agente, ainda é honorável e ainda acha que contos 
são o melhor tipo de história. Este livro é para Jon Levin.
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Introdução

I. Pequenos gatilhos

Certas coisas nos incomodam. Mas não é bem a essas que vou me referir 
aqui. Na verdade, tenho em mente aquelas imagens, palavras ou ideias que se 
abrem como alçapões sob nossos pés, nos arrancando do nosso mundo calmo 
e confortável para nos lançar em um mundo sombrio e nada acolhedor. O 
coração dá um salto vertiginoso no peito, a respiração fi ca difícil. O sangue 
foge do rosto e das mãos, nos deixando pálidos e ofegantes, em choque.

E o que aprendemos sobre nós mesmos nesses momentos em que o gati-
lho é apertado é que o passado não morre. Certas coisas fi cam à espreita, espe-
rando pacientemente por nós, em passagens sombrias da nossa vida. Acredita-
mos que fi caram para trás, que as ultrapassamos, que lá vão ressecar e encolher 
e serão levadas pelo vento — mas estamos enganados. Elas permaneceram lá 
na escuridão, à espera, se exercitando, praticando seus golpes mais potentes, o 
soco impetuoso, duro e insensível no estômago, só aguardando o momento 
em que voltaríamos por aquele caminho.

Os monstros que habitam nossos armários e nossa cabeça jamais deixam 
a escuridão, como o mofo que cresce sob a tábua corrida e atrás do papel de 

MIOLO_AlertaDeRisco.indd   9MIOLO_AlertaDeRisco.indd   9 7/28/16   4:03 PM7/28/16   4:03 PM



10 Neil Gaiman

parede. E há tanta escuridão… remessas incessantes de escuridão. O univer-
so e seu vasto estoque de sombras.

Do que precisamos ser alertados? Todos temos nossos pequenos gatilhos.
A primeira vez que vi a expressão “alerta de risco” foi na internet [deri-

vada do inglês trigger warning], onde é usada geralmente quando há links para 
imagens ou ideias que podem ser perturbadoras e desencadear lembranças 
traumáticas, ansiedade ou pânico. A intenção é que as pessoas identifi quem 
essas imagens e ideias em meio a outros conteúdos e possam evitá-las ou se 
preparar mentalmente para se deparar com tais gatilhos.

Fiquei fascinado quando soube que os alertas de risco tinham cruzado a 
fronteira que separa a internet do mundo tangível. Muitas universidades esta-
vam considerando incluir alertas de risco em livros, obras de arte e fi lmes, para 
precaver os estudantes contra o que os esperava. A ideia me pareceu ao mesmo 
tempo atraente (é claro que desejamos informar pessoas suscetíveis de que algo 
pode vir a perturbá-las) e preocupante: Sandman foi publicado originalmente 
como um quadrinho mensal, que sempre trazia um aviso ao mundo dizendo 
que era conteúdo adulto, e isso me parecia adequado. Era um recado para os leito-
res em potencial, informando que aquilo não se tratava de um quadrinho infan-
til e que continha imagens ou ideias possivelmente perturbadoras e sugerindo 
que o leitor adulto (seja lá quem se encaixe nessa categoria) lidaria sozinho com 
as consequências. Quanto ao que haveria ali de perturbador, chocante ou capaz 
de suscitar pensamentos incomuns, eu achava que avaliar isso era responsabili-
dade do leitor. Se somos adultos, cabe a nós decidir o que queremos ler ou não.

Na minha opinião, o que escolhemos ler quando adultos deveria vir sem 
nenhum alerta, ou, no máximo, com um “prossiga por sua própria conta e 
risco”. Precisamos descobrir o que é a fi cção, encontrar o signifi cado de uma 
experiência que será diferente da experiência de qualquer outra pessoa.

Construímos as histórias na nossa mente. Pegamos palavras e lhes conferi-
mos poder, e nos colocamos atrás de outros olhos, enxergando e vivenciando 
o que os outros veem. Eu me pergunto: A fi cção é um lugar seguro? E, em segui-
da: Deveria ser? Quando criança, li algumas histórias que, depois de terminar, 
lamentei tê-las encontrado, pois não estava pronto e elas me deixaram trans-
tornado: histórias que continham desamparo extremo, ou que mostravam pes-
soas sendo constrangidas ou mutiladas, em que adultos eram retratados como 
vulneráveis e pais em nada podiam ajudar. Essas histórias me perturbaram e 
assombraram meus sonhos — os noturnos e os diurnos —, provocando em 
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11Alerta de risco

mim preocupação e incômodo em níveis profundos, mas também me ensina-
ram que, ao ler fi cção, eu só descobriria os limites da minha zona de conforto 
se saísse dela. Hoje, já adulto, eu não optaria por não as ter lido, nem se pudesse.

Ainda há coisas que me perturbam profundamente quando encontro es-
sas histórias, seja na internet, no texto ou no mundo. Nunca se tornam mais 
fáceis, nunca deixam de fazer meu coração bater mais forte, nunca me per-
mitem escapar ileso. No entanto, elas me ensinam, abrem meus olhos e, se me 
machucam, o fazem de maneira que me leva a pensar, crescer e mudar.

Ao ler a respeito daqueles debates universitários, me perguntei se um dia mi-
nhas obras de fi cção viriam acompanhadas de um alerta de risco. Será que haveria 
justifi cativa para tanto? Então, decidi colocá-lo antes que alguém o fi zesse.

Este livro, assim como a vida, contém elementos capazes de perturbá-
-lo. Aqui você vai encontrar morte e dor, lágrimas e desconforto, violência 
de todos os tipos, crueldade e até abuso. Há também gentileza de vez em 
quando, espero. Até um punhado de fi nais felizes. (Afi nal, poucas histórias 
terminam mal para todos os participantes.) E mais: conheço uma mulher cha-
mada Rocky que tem forte sensibilidade a tentáculos e realmente precisa de 
alertas para coisas que contenham tentáculos, especialmente tentáculos com 
ventosas, e que, se encontrar um pedaço inesperado de lula ou polvo, vai se 
esconder atrás do sofá mais próximo, tremendo. Há um tentáculo imenso em 
algum lugar nestas páginas.

Muitas das histórias terminam mal para pelo menos um dos envolvidos. 
Considere-se alertado.

II. Procedimentos de segurança para o voo

Às vezes, imensas verdades são proferidas em contextos inusitados. Eu viajo 
demais de avião — uma ideia e uma frase que eu seria incapaz de compreen-
der na juventude, quando cada voo era um evento empolgante e milagroso, 
quando eu olhava pela janela e imaginava que as nuvens eram uma cidade ou 
um mundo, algum lugar onde eu pudesse caminhar tranquilamente. Mas mes-
mo hoje, no início de cada voo, me vejo meditando e ponderando sobre os 
conselhos oferecidos pela tripulação como se fossem um koan, uma pequena 
parábola ou o ápice de toda a sabedoria humana.

Os comissários de bordo dizem:
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12 Neil Gaiman

Coloque sua máscara antes de ajudar os outros.
E penso em nós, todo mundo, e nas máscaras que usamos, as máscaras atrás 

das quais nos escondemos e aquelas que revelamos. Imagino as pessoas fi ngindo 
ser o que não são e descobrindo que os outros são muito mais e muito menos 
do que o papel que representam e do que a imaginação permite conceber. En-
tão penso na necessidade de ajudar os outros, em como nos mascaramos para 
fazer isso e em como nos tornamos vulneráveis se tiramos a máscara…

Estamos todos usando máscaras. É isso que nos torna interessantes.
Estas histórias tratam dessas máscaras e dos indivíduos que vivem sob elas.
Nós, escritores, que vivemos da fi cção, somos um continuum daquilo que 

vimos e ouvimos e, ainda mais importante, de tudo o que lemos.
Tenho amigos que esbravejam, rosnam e explodem de frustração porque 

as pessoas não conhecem as referências, não sabem o que está sendo indicado, 
esqueceram autores, histórias e mundos. Tendo a observar isso de uma pers-
pectiva diferente: também já fui uma folha em branco, esperando pela escrita. 
Foram as histórias que me ensinaram sobre as coisas e pessoas, e foram as 
histórias que me apresentaram outros autores.

Muitos dos contos deste livro — talvez a maioria — fazem parte desse 
mesmo continuum. Existem porque outros autores, outras vozes, outras mentes 
existiram. Espero que você não se importe se, nesta introdução, eu aproveitar 
a oportunidade para indicar alguns dos autores e lugares sem os quais estas 
histórias talvez jamais vissem a luz do dia.

III. Pura sorte

Esta é minha terceira coletânea de contos, e sei como tenho sorte por isso.
Cresci adorando e respeitando os contos. Eu os via como as mais puras e 

mais perfeitas criações possíveis: nos melhores, nenhuma palavra era desperdi-
çada. Um autor fazia um gesto com a mão e subitamente surgia um mundo, 
pessoas, ideias. Um início, um meio e um fi m que nos levavam aos confi ns do 
universo e nos traziam de volta. Eu adorava todos os tipos de coletâneas de 
contos, desde as histórias de fantasmas e terror que eu lia quando menino até 
as autorais, que reformulariam tudo dentro da minha cabeça.

Minhas coletâneas favoritas não me davam apenas os contos, também me 
contavam coisas a respeito das histórias ali contidas e da própria arte da escri-
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13Alerta de risco

ta. Eu respeitava os autores que não escreviam introduções, mas não conseguia 
amá-los — não como amava os autores que me faziam entender que cada um 
dos contos da antologia fora escrito e de fato inventado palavra por palavra, 
registrado por um ser humano que pensava, respirava, andava e, provavelmen-
te, cantarolava no banho, como eu.

Dizem no mercado editorial que as coletâneas de contos não vendem 
bem. Geralmente são vistas como projetos vaidosos e publicadas por editoras 
menores, não recebem o mesmo tratamento que os romances. Para mim, 
no entanto, os contos são os espaços em que posso alçar voo, experimentar, 
brincar. Tenho a oportunidade de cometer erros e embarcar em pequenas 
aventuras, e o processo de reunir uma coletânea como esta é ao mesmo tempo 
assustador e esclarecedor: quando reúno histórias, temas se mostram recorren-
tes, ganhando novos contornos e mais clareza. Descubro qual foi o tema dos 
textos que escrevi na década anterior.

IV. Pedido geral de desculpas

Acredito fi rmemente que as coletâneas de contos devem trabalhar a mes-
ma matéria do início ao fi m. Não devem, de modo desordenado e aleatório, 
reunir histórias que obviamente não foram criadas para estar entre as mesmas 
capa e quarta capa. Em resumo, não devem ser histórias de terror e fantasmas, 
fi cção científi ca e contos de fadas, fábulas e poesia, tudo no mesmo lugar. 
Devem ser respeitáveis.

Esta coletânea não passa nesse teste.
Por isso e por tantos outros motivos, solicito sua complacência e seu per-

dão, e espero apenas que em algum lugar destas páginas você encontre uma 
história que talvez jamais chegasse a ler de outra forma. Veja. Eis uma bem 
pequena, esperando por você agora mesmo:

Sombreador

Algumas criaturas caçam. Outras colhem frutos das árvores. Um Som-
breador não: ele espreita. É verdade que de vez em quando eles também se 
escondem. Mas, em geral, apenas espreitam.
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A obra de Neil Gaiman é um 
universo repleto de deuses, monstros e 
magia. Um terreno fértil de gatilhos capazes 
de desencadear associações na memória 
do leitor que podem levar a surpresa ou 
assombro. Quem decidir se enveredar por 
estas páginas precisa estar preparado. 

Alerta de risco é uma rica coletânea de 
histórias de terror e fantasmas, de fi cção 
científi ca e conto de fadas, de fábula e poe-
sia — produzidas em diversas épocas e para
diversos fi ns —, que exploram o poder da 
imaginação. 

Em “História de aventura”, Gaiman pon-
dera sobre a morte e sobre como, ao falecer, 
as pessoas levam consigo suas histórias. No 
suspense “Caso de morte e mel”, ele nos
presenteia com sua versão genial do mundo
de Sherlock Holmes. “Hora nenhuma” é
um conto muito especial sobre Doctor Who,
escrito para o quinquagésimo aniversário 
da série de tevê, em 2013. E há também um 
texto escrito exclusivamente para esta co-
letânea: “Cão negro”, que revisita o mundo 
de Deuses americanos ao narrar um episó-
dio que envolve Shadow Moon em um bar 
durante seu retorno aos Estados Unidos.

 Uma antologia que explora as máscaras
que todos usamos, revelando quem na ver-
dade está por trás delas, apontando para 
nossas vulnerabilidades e nosso verdadeiro 
eu. Escritor sofi sticado cujo gênio criativo 
não tem paralelos, Neil Gaiman hipnotiza 
com sua alquimia literária e nos transporta 
para as profundezas de uma terra desco-
nhecida onde o fantástico se torna real e o 
cotidiano resplandece.

“Certas coisas fi cam à espreita, esperando pacientemente 
por nós, em passagens sombrias da nossa vida. Acreditamos 

que fi caram para trás, que as ultrapassamos, que lá vão 
ressecar e encolher e serão levadas pelo vento — mas estamos 

enganados. Elas permaneceram lá na escuridão, à espera, se 
exercitando, praticando seus golpes mais potentes, o soco 

impetuoso, duro e insensível no estômago, só aguardando o 
momento em que voltaríamos por aquele caminho.”

A mente de Gaiman é um oceano obscuro e insondável, e sempre que 
mergulhamos nela, o mundo real desaparece, substituído por um

muito mais terrível e belo, no qual nos afogamos com alegria.
The New York Times

N E I L  G A I M A NN E I L  G A I M A N
é considerado um dos dez maiores escri-
tores pós-modernos vivos. Tem mais de 
vinte livros publicados e já foi agraciado 
com inúmeros prêmios, incluindo o Hugo, 
o Bram Stoker e a Newbery Medal. Ini-
ciou a carreira literária com a aclamada série 
de quadrinhos Sandman e, depois, seguiu 
para a fi cção, publicando obras memorá-
veis como Deuses americanos. Nasceu em 
Hampshire, Inglaterra, e hoje mora nos 
Estados Unidos. Pela Intrínseca, publicou
também O oceano no fi m do caminho,
Faça boa arte, A verdade é uma caverna 
nas Montanhas Negras, João & Maria, Os 
fi lhos de Anansi e Lugar Nenhum.

Junte-se aos mais de três milhões de
seguidores de Neil Gaiman no Facebook 

(Facebook.com/NeilGaiman) e no
Twitter (@neilhimself), ou visite
seu site: www.neilgaiman.com.
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