
Título : O planeta está doente 
 
Como parte da semana Rise Up For Change (com a Rebelião da Extinção, Greve Climática 
Suíça, Justiça Climática Colectiva e Greenpeace Suíça) em Setembro de 2020 em Berna, 
Suíça, os Médicos da XR - Rebelião pela Saúde - fizeram uma acção teatral para alertar a 
população comparando a temperatura do corpo humano com a do planeta e expressando a 
sua preocupação pelos seus pacientes. 
 
Texto da acção teatral, para ser livremente utilizado e partilhado 
 
Até ao advento da era industrial, os seres humanos não tinham qualquer influência sobre o 
clima. O clima não era susceptível de pôr em perigo os seres humanos. 
Na década de 1970, os cientistas tomaram consciência do problema, mas os primeiros avisos 
soaram no vácuo, tal como todos os seguintes. 
 
GONG 
Estávamos a 32 graus Fahrenheit. 
 
Actualmente, nem todos os acordos ou convenções intergovernamentais foram respeitados 
e não há resultados tangíveis que apontem na direcção certa. O business as usual tem 
prevalecido e todo o planeta está doente. 
 
O tempo é sério! Colegas cidadãos, políticos, políticos, permanecemos surdos aos avisos dos 
cientistas e inativos apesar dos primeiros compromissos internacionais. 
 
GONG - a temperatura sobe no termómetro 
 
Hoje estamos a +1,1°C, é como ter uma febre de 38,1°C. Há cada vez mais eventos extremos 
no mundo. Está a chover, está vento, está seco e todas estas catástrofes levaram a 70 
milhões de pessoas deslocadas internamente num ano. 
 
Desastre, desastre, desastre 
 
Hoje, na Califórnia, Victoria, a sua mãe Hannah e o seu pai Mickael, puseram o cão no carro 
e abandonaram a sua casa para escapar às chamas que lamberam as cercas do jardim. O ar 
era irrespirável, todos eram sufocantes, não tinham outra forma de escapar à morte certa do 
que fugir. 
 
Fogo, fogo, fogo 
 
Na Índia, Sahar e o seu irmão Rajan estão a chorar lágrimas quentes. Perderam a sua avó 
Indira que morreu de sede nesta nascente porque não havia água e estava extremamente 
quente. 
 
Sede, sede, sede 
  



Na Etiópia, Soliana tem fome, chora, está inconsolável. Os seus pais Samrawith e Chichai não 
têm nada para a alimentar. A seca tem sido tão severa que já não têm mais nada para colher 
nos seus campos. 
 
Fome, fome, fome 
 
Na Suíça, estamos a +2,°C, no Verão passado, durante o grande calor, Raymonde fez um 
grave mal-estar, ela foi encontrada no chão pelo seu neto Nicolas. Ela tinha bebido o 
máximo que podia e fechado as persianas, mas não foi suficiente, a onda de calor derrubou-
a. 
 
Ataque cardíaco, ataque cardíaco, ataque cardíaco 
 
É uma má altura! Cidadãos, concidadãos, políticos, escutem-nos! Acorde! Nós, profissionais 
de saúde, os médicos da XR já não sabemos o que fazer... 
 
GONG- a temperatura sobe no termómetro 
 
Não fizemos nada, como de costume, em 2030, a temperatura do planeta é de +2°C, a terra 
treme, tem uma febre de 39°C. 
 
Emma e Kevin sempre sonharam em ir para as Maldivas para a sua lua-de-mel. O projecto 
caiu porque o nível do mar subiu e cobriu a ilha de Mafuri. A sua lua-de-mel terá portanto 
lugar noutro lugar... Os Maldivianos não tiveram outra escolha senão emigrar para o Sri 
Lanka. 
 
Fuga, fuga, fuga 
 
No Ticino, Frederico esvaziou todos os vasos de flores para evitar a água estagnada que atrai 
hordas de mosquitos. Ele comprou uma rede mosquiteira para o seu filho, porque uma 
grande epidemia de dengue está a grassar, transmitida pelo mosquito tigre que colonizou a 
Suíça. Frederico treme como uma folha, ele consulta o seu médico, que confirma o 
diagnóstico de dengue, mas não há tratamento específico para esta doença. Já se registaram 
10 mortes na região. 
 
Epidemia, epidemia 
 
Eléonore tosse em Fevereiro, a sua alergia ao pólen de bétula já começou porque o calor é 
precoce. Ela empurra o seu spray de asma mas nada ajuda, ela não consegue encontrar ar. 
Desesperados, os seus pais chamam 144. A Eleonore é transferida para a unidade de 
cuidados intensivos, mas nada mais pode ser feito por ela. 
 
Perturbação respiratória, angústia respiratória, angústia respiratória. 
 
É uma má altura! Cidadãos, concidadãos, políticos, escutem-nos! Acorde! Nós, profissionais 
de saúde, os médicos da XR já não sabemos o que fazer... 
 



GONG- a temperatura sobe no termómetro 
 
Em 2050, nada foi feito, a temperatura do planeta é de +4°C, a terra perdeu a consciência, 
tem 41°C de febre. 
Não há notícias de África, da Ásia ou das Américas... 
 
A avó Ginette está a secar, a onda de calor continua para sempre. Martin, preocupado com a 
sua mulher e filhos, vagueia pelos mercados à procura de um tomate... Nicolas, o seu filho é 
mais magro, não tem comido o suficiente durante um mês. Juliette, a sua mãe, está ocupada 
a encontrar água. O município distribui 1L por família e por dia em gotas. O dia zero, quando 
não haverá água, está a aproximar-se perigosamente. 
Os seus vizinhos fugiram para o norte da Europa. Juliette e Martin estão preocupados. Eles 
não vêem um futuro para eles e para o seu filho. Vários dos seus amigos já estão mortos. 
 
Morto, morto, morto 
 
É uma má altura! Cidadãos, concidadãos, políticos, escutem-nos! Acorde! Nós, profissionais 
de saúde, médicos para a XR já não sabemos o que fazer... 
 
Os mortos estão a acumular-se aos milhares, mas enquanto houver pessoas vivas, não é 
tarde demais. Nem tudo está perdido. Ajudar-nos a proteger a saúde das pessoas aqui e no 
estrangeiro... 
 
GONG 
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