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Melissa de Sá
Revista Mafagafo
Recorte da criação brasileira de literatura digital no Twitter, que
desafiou escritores a publicarem seu microconto apocalíptico
com a hashtag #emtese. A seleção dos melhores foi feita pela
editora desse dossiê, Melissa de Sá, e por Janayna Bianchi, editora da revista Mafagafo.
*

Revista Mafagafo: Ninguém nunca viu um Mafagafo, mas todo
mundo sabe que é um bicho que mora num ninho e tá sempre
cheio de filhotinhos. E, desde 2018, quem escreve fantasia e ficção científica sabe que Mafagafo é também uma publicação digital de contos e noveletas criada com foco no processo editorial:
o material enviado para submissão é a matéria-prima e a revista
publicada é o produto final. Nossa proposta é trabalhar no que
fica entre um e outro — o processo editorial sério, com o preparo
cuidadoso do texto através do trabalho em equipe.
mafagaforevista.com.br
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melissa de sá
@melissadesa
Escritores da timeline! Bora mostrar que lugar de literatura BR é em todo
lugar?Escreva seu microconto de temática apocalíptica com hashtag #emtese e seja
publicado no dossiê de uma revista acadêmica! Selecionaremos os melhores com apoio
da @mafagaforevista e @RevistaTrasgo !



 Carmen Sandiego de Fruteira  @JmleiteE  19 de dez de 2018  #emtese 3 ovos 250g de farinha 2 copos de leite 1 barra de manteiga E é tudo o que sobrou de nós... de toda

Fruteira  @JmleiteE  19 de dez de 2018  #emtese Ainda podia ouvir os gritos de socorro dos últimos humanos em cada colherada de sopa 

 Carmen Sandiego de Fruteira

Tive um sonho muito estranho... era 2042, minutos antes da última colônia humana em Marte perecer A Terra ainda estava inabitável, mas o mais estranho desse sonho é que todos os meus amigos nã

Rafael Palma
@rpalma_
O apocalipse chegou, sorrateiro e faminto. Se alimentou de conflitos, arrotou diferenças.
Dividiu as pessoas até que elas esquecessem o que tinham em comum. Ninguém viu o fim
chegar porque ninguém olhou para dentro de si. O mundo acabou por inteiro, um ser humano
por vez. #emtese
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de Fruteira  @JmleiteE  19 de dez de 2018  #emtese Olhou para o espelho do camarim, tomou a última pílula antes de se voltar para seu chefe Os zumbis do estúdio nunca foram t

revólver na bolsa. É ele ou eu, atirou contra a própria cabeça Seu namorado tirou a máscara 

 Carmen Sandiego de Fruteira  @JmleiteE  19 de dez de 2018  #emtese Ele até que gostava da onda de calor que

o acometia toda vez que a bomba atômica explodia, era a monotonia de morrer mais uma vez toda noite que o aborrecia  1 
para que não fosse tão dura com as coisas, então, sob a luz da última estrela cadente, seu corpo se tornou líquido 

 Carmen Sandiego de Fruteira  @JmleiteE  19 de dez de 2018  #emtese Pediu

 Carmen Sandiego de Fruteira  @JmleiteE  19 de dez de 2018  #emtese Mamãe já volta,

beijou a testa do filho que não fora seu até muito pouco tempo atrás Promete? Ela seguiu os passos dos dois homens fardados que a seguravam, um único– e último aceno– antes do filho cair em gargalhada com os fogos de artifício
que um dia chamara de mãe 

 Carmen Sandiego de Fruteira  @JmleiteE  19 de dez de 2018  Era o dia no qual todos tiveram a mais absoluta certeza que todas as estrelas estavam mortas. A noite caiu mais

fria, até que a lua se apagou. As duas amantes se encaravam, observando pela última vez o rosto uma da outra pela luz efêmera da lamparina e dos vagalumes. #emtese 

 Carmen Sandiego de Fruteira  @JmleiteE

 19 de dez de 2018  O garotinho cultivara o estranho hábito de observar seus brinquedos decomporem. Seu único amigo o observava chorar, desconcertado pois tudo o que tocava se tornava roto O abraçou, sabendo que não
conseguiria. Sentiu o fulgor da pele pálida e sorriu Ele também estava morto #emtese 

 Camila Loricchio  @camiaetria

 19 de dez de 2018  Sairia às 18h do trabalho, fizera hora extra nos últimos dois meses, tudo pra poder juntar dinheiro pra viajar. Infelizmente naquele dia estava previsto um meteoro imprevisto. Felizmente às 17h já não
existia mais uma Terra, então considerou que conseguiu sair mais cedo. #emtese  2 

 Alexandre Almeida  @AlexandreAlma  19 de dez de 2018  A tela piscava com o texto recebido: está tudo bem, já

podem sair. A última equipe que foi averiguar uma mensagem dessas nunca voltou nem entrou em contato. A vida no subterrâneo era dura, mas ainda estavam vivos. Podia ser uma armadilha, melhor não arriscar. Deletar? SIM
 Alexandre Almeida  @AlexandreAlma  19 de dez de 2018  -Ele tá enfeitando a árvore? -Sim, ele viu naquele seriado sobre a vida e os hábitos no planeta S3. -Contou pra ele que é uma reprise e nós

já matamos e destruímos tudo por lá? -Não, isso só vai acontecer no final da segunda temporada. Até lá ele já perdeu o interesse. #emtese 

 Aภค Pคยlค ๔є S๏ยzค  @Annna_PS  18 de dez de 2018  O

Camila Loricchio
@camiaetria
Passou um café forte, sentou à mesa da cozinha, era meia noite, as luzes apagadas. Não
necessitava mais de luz, os meteoros cada vez mais próximos iluminavam tudo como se ainda
fosse dia. Aproveitou pra fazer desejos pra todas aquelas estrelas cadentes. #emtese
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#emtese 

sido dadas. Você ouviu? #emtese  1 

 takoDANA  @dana_aoi  18 de dez de 2018  A mídia registrava ao vivo imagens do esperado eclipse. Adultos e crianças observavam, através de velhos filmes fotográficos, o perfeito

círculo de sombra que se posicionava sobre o sol. No entanto, a euforia virou desespero quando o céu para sempre se tornou escuridão. #emtese  4 
esse é o primeiro dia do resto de sua vi... #emtese  1 

 Felipe Rodrigues  @fuinhamagra  18 de dez de 2018  Bom dia twitter,

 Carol Carpintéro  @sanduiche_papel  13 de dez de 2018  Eram cinco minutos para o fim do mundo no relógio do profeta. Ela arrumou os papéis, beijou as crianças

e deu água aos cães: era a hora de recolher as almas. #emtese  1 

 Andressa Souza  @coadjuvando  13 de dez de 2018  Lá no interior onde eu nasci, um caba dizia que prendeu a Morte numa garrafa de cachaça. Ela tinha

levado todo mundo dele, ele ia levar o mundo Dela. Eu tava lá quando ele tomou o último gole e Ela saiu feito fumaça do gargalo. Ai de nóis nesse sertão brabo! #emtese 

 ‘M a’nangel  @eumateimufasa_  12 de dez de 2018  O

mundo se acabou como se acabam as longas amizades ou os grandes amores. Sem um apocalipse para chamar de nosso, o fim chegou aos poucos, como um telefonema que estivemos muito ocupados para fazer. Como uma rotina ruim à qual a gente
se acostuma. #EmTese 

 Fabricio Antunes  @_FabricioK  11 de dez de 2018  Através do vidro da janela vejo quilômetros de emaranhados de prédios e selvas, mantidas por drones autônomos. A solitude me faz pensar: Como o
mundo acabou se é tão verde e farto e sustentável? Foram guerras ou começaram a curar a terra tarde demais para aproveitar? #emtese  3 

 fake geek boy  @TheRandomOne

 11 de dez de 2018  Guerra cavalga, semeando o ódio e a discórdia. Fome cavalga, inspirando o desespero e a ganância. Peste cavalga, espalhando o medo e a truculência. Deixam milhares de mortos por onde passam. E eu cavalgo atrás,
limpando a bagunça. E ainda dizem que cavalgo com eles! #emtese  4 

 Helton Lucinda Ribeiro  @helton_lucinda  11 de dez de 2018  APOCALIPSO LTDA ...No fim das contas, parece que a humanidade regrediu

a um estágio infantil, possivelmente feliz, mas com uma múltipla e ciclópica babá eletrônica a cuidar de tudo. *Nosso correspondente viajou ao futuro a convite da ApoCalipso Ltda. #emtese  1  2 

 fake geek boy  @

TheRandomOne  10 de dez de 2018  O ritual teve sucesso. Achávamos que devolver a magia ao nosso mundo lhe faria bem. Estávamos certos. Mas achávamos que o nosso mundo atual, nosso mundo de cidades, computadores, carros,
 Lis A Flor de Zíaca  @liscelino  9 de dez de 2018  Acabou. Faltava um dia para o meteoro colidir com a Terra. Ela entrou no carro,

Madame Satã
@witchgianni_
Atenção: esta mensagem do futuro se autodestruirá em segundos. A frequência pela qual estes
caracteres viajam não nos permite enviar além. Há um motivo pelo qual esta hecatombe se
abateu a nível mundial, mas ainda há uma forma de impedir. O que vocês necessitam fazer é
s—
#emtese
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celulares, continuaria existindo, junto com a magia. Estávamos errados. #emtese  3 

atrás Promete? Ela seguiu os passos dos dois homens fardados que a seguravam, um único– e último aceno– antes do filho cair em gargalhada com os fogos de artifício que um dia chamara de mãe 

 Carmen Sandiego de Fruteira  @

JmleiteE  19 de dez de 2018  Era o dia no qual todos tiveram a mais absoluta certeza que todas as estrelas estavam mortas. A noite caiu mais fria, até que a lua se apagou. As duas amantes se encaravam, observando pela última vez o rosto uma
 Carmen Sandiego de Fruteira  @JmleiteE  19 de dez de 2018  O garotinho cultivara o estranho hábito de observar seus brinquedos decomporem. Seu único

da outra pela luz efêmera da lamparina e dos vagalumes. #emtese 

amigo o observava chorar, desconcertado pois tudo o que tocava se tornava roto O abraçou, sabendo que não conseguiria. Sentiu o fulgor da pele pálida e sorriu Ele também estava morto #emtese 

 Camila Loricchio  @camiaetria

 19 de dez de 2018  Sairia às 18h do trabalho, fizera hora extra nos últimos dois meses, tudo pra poder juntar dinheiro pra viajar. Infelizmente naquele dia estava previsto um meteoro imprevisto. Felizmente às 17h já não existia mais uma Terra,
então considerou que conseguiu sair mais cedo. #emtese  2 

 Alexandre Almeida  @AlexandreAlma  19 de dez de 2018  A tela piscava com o texto recebido: está tudo bem, já podem sair. A última equipe que foi averiguar

uma mensagem dessas nunca voltou nem entrou em contato. A vida no subterrâneo era dura, mas ainda estavam vivos. Podia ser uma armadilha, melhor não arriscar. Deletar? SIM #emtese 

 Alexandre Almeida  @AlexandreAlma

 19 de dez de 2018  -Ele tá enfeitando a árvore? -Sim, ele viu naquele seriado sobre a vida e os hábitos no planeta S3. -Contou pra ele que é uma reprise e nós já matamos e destruímos tudo por lá? -Não, isso só vai acontecer no final da
segunda temporada. Até lá ele já perdeu o interesse. #emtese 

 Aภค Pคยlค ๔є S๏ยzค  @Annna_PS  18 de dez de 2018  O segundo sol chegou. E dizimou todo tipo de vida na Terra. De todas as seitas, eram os Ooruns, tão

ridicularizados por todos, que estavam certos, afinal. Todos cantavam a música, ninguém acreditava. A vida ardia, mas todas as explicações já haviam sido dadas. Você ouviu? #emtese  1 

 takoDANA  @dana_aoi  18 de dez

de 2018  A mídia registrava ao vivo imagens do esperado eclipse. Adultos e crianças observavam, através de velhos filmes fotográficos, o perfeito círculo de sombra que se posicionava sobre o sol. No entanto, a euforia virou desespero quando o
 Felipe Rodrigues  @fuinhamagra  18 de dez de 2018  Bom dia twitter, esse é o primeiro dia do resto de sua vi... #emtese  1 

 Carol Carpintéro  @

sanduiche_papel  13 de dez de 2018  Eram cinco minutos para o fim do mundo no relógio do profeta. Ela arrumou os papéis, beijou as crianças e deu água aos cães: era a hora de recolher as almas. #emtese  1 

 Andressa Souza

 @coadjuvando  13 de dez de 2018  Lá no interior onde eu nasci, um caba dizia que prendeu a Morte numa garrafa de cachaça. Ela tinha levado todo mundo dele, ele ia levar o mundo Dela. Eu tava lá quando ele tomou o último gole e Ela
saiu feito fumaça do gargalo. Ai de nóis nesse sertão brabo! #emtese 

 ‘M a’nangel  @eumateimufasa_  12 de dez de 2018  O mundo se acabou como se acabam as longas amizades ou os grandes amores. Sem um apocalipse

para chamar de nosso, o fim chegou aos poucos, como um telefonema que estivemos muito ocupados para fazer. Como uma rotina ruim à qual a gente se acostuma. #EmTese 

 Fabricio Antunes  @_FabricioK  11 de dez de 2018

 Através do vidro da janela vejo quilômetros de emaranhados de prédios e selvas, mantidas por drones autônomos. A solitude me faz pensar: Como o mundo acabou se é tão verde e farto e sustentável? Foram guerras ou começaram a curar a terra
tarde demais para aproveitar? #emtese  3 

 fake geek boy  @TheRandomOne

 11 de dez de 2018  Guerra cavalga, semeando o ódio e a discórdia. Fome cavalga, inspirando o desespero e a ganância. Peste cavalga, espalhando o medo e a truculência. Deixam milhares de mortos por onde passam. E eu cavalgo atrás,
limpando a bagunça. E ainda dizem que cavalgo com eles! #emtese  4 

 Helton Lucinda Ribeiro  @helton_lucinda  11 de dez de 2018  APOCALIPSO LTDA ...No fim das contas, parece que a humanidade regrediu

a um estágio infantil, possivelmente feliz, mas com uma múltipla e ciclópica babá eletrônica a cuidar de tudo. *Nosso correspondente viajou ao futuro a convite da ApoCalipso Ltda. #emtese  1  2 

 fake geek boy  @

TheRandomOne  10 de dez de 2018  O ritual teve sucesso. Achávamos que devolver a magia ao nosso mundo lhe faria bem. Estávamos certos. Mas achávamos que o nosso mundo atual, nosso mundo de cidades, computadores, carros,
celulares, continuaria existindo, junto com a magia. Estávamos errados. #emtese  3 

 Lis A Flor de Zíaca  @liscelino  9 de dez de 2018  Acabou. Faltava um dia para o meteoro colidir com a Terra. Ela entrou no carro,

as coxas roçando no assento enquanto os lábios ensinavam o destino ao motorista. Sozinho na calçada, ele mirou os sapatos. Ela deixou a aliança sobre a mesa. Ele deixou o mundo acabar. #Emtese  2 

 ‘M a’nangel  @

eumateimufasa_  9 de dez de 2018  O mundo se acabou como se acabam as longas amizades ou os grandes amores. Sem um apocalipse para chamar de nosso, o fim chegou aos poucos, como um telefonema que estivemos muito ocupados
para fazer. Como uma rotina ruim à qual a gente se acostuma. #EmTese  6 

 Guilherme Lopes  @acrimsoncircle  9 de dez de 2018  Uma pedra, rápida demais, cortando o negror do vácuo. Insolúvel. Letal. A humanidade
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céu para sempre se tornou escuridão. #emtese  4 

recebeu mal a notícia. Houve amplo tempo para desespero. No final, lançamos sementes para Marte; enterramos tudo que aprendemos; gritamos em rádio para o nada. Inconformados. #emtese  3 

 Alessandra Soletti  @Justale 

8 de dez de 2018  Os líderes mundiais já sabiam de tudo, mas não havia motivo para pânico. Embarcaram para outro planeta muito antes do desastre que se seguiu. Na Terra, todos estavam tão distraídos nas redes sociais que nem notaram o clarão
se aproximando, extinguindo tudo o que era vivo. #emtese  1 

 Paulo Esdras  @pesdras  8 de dez de 2018

 #EMTESE Os ônibus espaciais com os únicos conhecedores do hipermeteoro fugiram da Terra na Missão Arca de Noé II, porém eles teriam a pior das mortes, pois não haveria porto. Os que ficaram, e estavam preocupados em pagar as contas
e brigarem por política, pereceram em segundos.  2 

 Paulo Esdras  @pesdras  8 de dez de 2018  #EMTESE O mundo tinha acabado. Ecocídio. Os observadores não puderam intervir e agora precisariam começar tudo

novamente. 350 mil anos destruindo o próprio ambiente, depois dos dinossauros, o “Projeto Humanos” foi um desastre. Do que sobrou na Terra, agora será “projeto baratas”.  2 

 Marvim Mota  @MotaMarvim  8 de dez de

2018  O céu avermelhado despencava como cacos de vidro. As paredes do mundo ruíam, e as fendas das profundezas erguiam-se famintas. Enquanto crianças e jovens choravam, O velho sorria melancolicamente, abraçando o fim do mundo sem
nenhum arrependimento. #emtese 

 MAXON CARTER TÁ NA AMAZON  @oEltonMoraes  8 de dez de 2018  Ele era feito de fogo. Não só disso, claro; eram tantas emoções! Mas era naquele elemento que se encontrava. E

como o fogo, ele queimava, virava em cinzas, e em cinzas o mundo se transformava. E ali, em seu inferno intrapessoal, queimavam, sem tempo de escapar, o pessoal. #EmTese 

 Helton Lucinda Ribeiro  @helton_lucinda  7 de dez

de 2018  APOCALIPSINAL Tudo sempre pode piorar. Mas não percebemos a tempo de evitar a hecatombe. Nem houve guerra, explosão, terremoto, tsunami. Bastaram 100 dias de governo. Ou menos, talvez. E a civilização ruiu. #emtese  1
 𝙲𝚘𝚛𝚊𝚕 𝙳𝚊𝚒𝚊  @coral_daia  7 de dez de 2018  #EmTese Quando avistou um ponto verde reluzindo no meio do deserto, ela correu por ruas, calçadas, prédios. Sim! As plantas haviam voltado! Ela chegou febril ao

verde que avistara. Mas quando tentou toca-la, a imagem se desfez. Era mais uma miragem. Mais uma... dentre milhares. 

 Esdra Souza  @DaviEsdra  7 de dez de 2018  O chefe da Associação Médica Mundial em tom solene

decretou: Não teremos mais filhos, não deixaremos a ninguém o legado de nossa miséria! E citando Machado, anunciou o último suspiro dos humanos e a grande esperança da Terra. #emtese  @mafagaforevista  1  11 

 Victor

F. Miranda  @vicfmiranda  7 de dez de 2018  O fim chegou para muitos, mas não para todos; com o desenvolvimento da ciência e tecnologia, os maiores líderes mundiais construíram as prometidas pontes para o futuro. E as atravessaram.
Já seus seguidores foram abandonados no passado, com o resto do mundo. #emtese 
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