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"ANTES QUE SEJA TARDE" 

 

 

FADE IN 

 

 

EXT. PLANETA - DIA 

CLOSE em uma nuvem de fumaça negra que toma conta do céu. Dois  
pássaros passam pela nuvem e ficam com dificuldade para 
respirar. 

TRAVELING vertical para baixo mostra uma imensa chaminé 
expelindo a fumaça. ZOOM OUT. Em PLANO MÉDIO, é revelada uma 
enorme engrenagem que se movimenta ao lado da chaminé, indicando 
o funcionando da estrutura. Ao centro, uma porta de aço se 
encontra fechada. Do lado da chaminé, perto de uma alavanca de 
acionamento, um PERSONAGEM de ar ríspido, com sobrancelhas 
cerradas, aguarda, com um sorriso amargo no rosto. A coroa na 
cabeça e sua postura de poder e superioridade indicam que ele 
reina absoluto. 

Enquanto o REI contempla sua fábrica, outro PERSONAGEM, de 
aparência humilde, se aproxima. O REI é surpreendido, e encara o 
outro PERSONAGEM com severidade.  

O PERSONAGEM HUMILDE retira um panfleto verde do bolso e estica 
o braço em direção ao REI, que decide ignorá-lo. O PERSONAGEM 
insiste em entregar o seu panfleto, mas o REI não lhe dá 
atenção.  

É quando chega, correndo e suando, um PRIMEIRO TRABALHADOR, 
empurrando um carrinho cheio de minério. O REI alegra-se e, 
puxando a alavanca, abre a porta de aço que dá acesso ao forno 
em chamas, no interior da chaminé. O PRIMEIRO TRABALHADOR 
descarrega a carga no interior do forno, que queima com 
intensidade. O volume de fumaça que sai pela chaminé aumenta, e 
a engrenagem gira com mais rapidez. Enquanto o PRIMEIRO 
TRABALHADOR dá meia-volta correndo, um SEGUNDO TRABALHADOR se 



aproxima rapidamente e descarrega mais um carrinho de minério no 
interior da chaminé, voltando, em seguida, ao trabalho. 

O REI se entusiasma com o funcionamento a todo vapor da chaminé, 
até que, no meio de sua euforia, ele é cutucado pelo 
PANFLETÁRIO, que permanecia observando ao seu lado, e que agora 
voltava a esticar-lhe o mesmo panfleto verde que estava 
segurando. O REI encara o PANFLETÁRIO com rispidez e esbraveja, 
recusando novamente pegar o panfleto. 

O PRIMEIRO TRABALHADOR retorna com seu carrinho novamente cheio. 
O REI, ignorando novamente o PANFLETÁRIO, puxa a alavanca para 
abrir novamente a porta do forno e, assim que o carregamento é 
descarregado, ele gesticula maquiavelicamente com as mãos. 

Chega o SEGUNDO TRABALHADOR, preocupado, e agora com o carrinho 
completamente vazio. O REI se espanta. O TRABALHADOR ainda tenta 
descarregar o carrinho no forno, mas apenas uma pequena pedra de 
minério cai para as chamas. Ambos se entreolham. Frustrado, o 
REI esbraveja, gesticulando freneticamente. O TRABALHADOR, em 
vão, gesticula com piedade e, aproveitando a distração do REI 
furioso,  acaba fugindo de medo. 

Assim que o REI pára de esbravejar, ele repara que a intensidade 
de fumaça da chaminé diminui drasticamente, e a engrenagem 
começa a girar com dificuldade. 

O REI se entristece profundamente. O PANFLETÁRIO, ao lado, 
depois de analisar a situação, guarda o panfleto verde no bolso 
e retira um outro panfleto, agora vermelho, e o estica em 
direção ao REI. 

Humildemente, o REI se vira para o PANFLETÁRIO e pega o novo 
panfleto, confuso com a troca. O REI aproxima o panfleto do 
rosto para lê-lo com atenção. 

O REI espantado com a informação, ainda se surpreende com o 
PANFLETÁRIO que, tendo feito a entrega do panfleto, puxa uma 
cordinha em sua roupa, fazendo surgir um jato portátil acoplado 
em suas costas. O PANFLETÁRIO levanta vôo, deixando o planeta, e 
o REI solitário. 

 



EXT. PLANETA - ANOITECER 

ZOOM OUT vai mostrando um plano cada vez mais afastado, e se 
percebe que a extração desenfreada de minério estava, aos 
poucos, consumindo o próprio planeta. Em um PLANO AFASTADO, 
aparece o planeta, que antes era redondo, agora restando apenas 
uma pequena porção desgastada e em ruínas, com o rei e a sua 
fabrica em seu topo. 

A chaminé finalmente para. Um panfleto verde aparece do espaço, 
ao longe, voando em direção à câmera, até se chocar e ficar 
grudado em  PRIMEIRÍSSIMO PLANO. É possível ler então os dizeres 
“ANTES QUE SEJA TARDE", título do filme. 

 

FADE OUT 

 

FIM 


