ILHA DE PÁSCOA
Os segredos de Rapa Nui
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Uma cabeça de alﬁnete no meio do oceano Pacíﬁco, a

Além da magia natural da ilha, que costuma deixar as

ilha de Páscoa, ou Rapa Nui na língua polinésia, é uma

pessoas em transe, um fenômeno da natureza promete

das ilhas mais isoladas do mundo, desgarrada 3.700

uma rara emoção para o próximo mês de julho: o

quilômetros da costa central do Chile. Mas ganhou

eclipse total do sol, que poderá ser admirado plena‐

fama internacional graças às suas enigmáticas estátuas

mente por quem tiver a oportunidade de se programar

de pedra, chamadas de moais. Além destas esculturas

para estar em Rapa Nui nessa época.

gigantes, que foram talhadas à mão na rocha vulcânica
há mais de 600 anos atrás e se encontram espalhadas
por toda a superfície da ilha – que é de apenas 170 km2
– há toda uma cultura local com a qual se familiarizar e
um leque de magníﬁcos cenários que só podem ser
desvendados a pé.
Longe (no sentido literal da palavra) de se tornar um
destino cobiçado pelo turismo de massa, este miste‐
rioso santuário cativa àqueles viajantes cujo prazer con‐
siste em explorar um lugar onde a beleza natural é tão
preservada quanto o mistério que envolve as suas
lendas milenares. Rapa Nui, que ainda esconde sob o

A CHEGADA

solo muitos segredos do seu passado nebuloso, per‐

Sempre procuro sentar na janela quando vôo para um

tence hoje ao Patrimônio da Humanidade. Verdadeiro

destino longínquo. Minutos antes de pousar no minús‐

museu ao ar livre, nesse oásis ecológico (e principal‐

culo aeroporto de Mataveri, já fui seduzida pela inten‐

mente arqueológico), convivem 7 mil cães, 6 mil cava‐

sidade das tonalidades de azul que riscam este mar.

los semisselvagens e uma população de 4 mil, em

Logo vislumbrava falésias, a cratera do Rano Kau e al‐

harmonia com mais de mil moais.

guns telhados vermelhos de Hanga Roa, o único vi‐
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larejo. Ao descer do avião, me senti na Polinésia, com

“turismo de descoberta”, ou seja, organiza exploraciones

aquele monte de turistas sendo recebido pelos donos

(excursões) diárias, com guias nativos, poliglotas e expe‐

de pequenas pousadas com lindos colares de ﬂores

rientes, para que você possa conhecer a ilha de várias

naturais. O saguão parecia uma torre de Babel. O pes‐

maneiras – a pé, de bicicleta e mergulhando.

soal do Explora também nos saúda com um iorana (olá
ou adeus, no idioma Rapa Nui) e, é claro, com um lindo

DOMINGO À TARDE

arranjo para cada um de nós pendurar no pescoço!

A gente tinha chegado a tempo de almoçar, fazer uma
curta siesta e participar da exploracione da tarde, que

Visto o tamanho da ilha, nenhum percurso demora uma

parte sempre em torno das 16h. Um pequeno grupo

eternidade, e em 15 minutos chegamos no hotel. O Ex‐

saiu acompanhado da guia Tuhi rumo ao Ahu Akivi, um

plora, inaugurado há pouco mais de ano, é o único que

monumento com 7 moais, o único cujos rostos estão

oferece conforto e serviço à altura de viajantes mais exi‐

virados de frente para o mar. Presumem que a cons‐

gentes. Mas, além do luxo, se estrutura no conceito de

trução deste ahu (altar ou plataforma) data de 1442 e

foi erguido em homenagem aos descobridores da
ilha, mas, como tudo em Rapa Nui, embora a ciên‐
cia tente elucidar os enigmas, o que prevalecem são
as mais bizarras teorias. Cada moai, cujo molde
segue alguns padrões, mede cerca de 4 metros e
pesa aproximadamente 12 toneladas. Como é que
os polinésios, que dispunham apenas de ferramen‐
tas primitivas, conseguiam transportar essas está‐
tuas de um lado para outro, espalhando mais de mil
pela ilha inteira, continua sendo um dos mistérios
de Rapa Nui. Através das explicações de Tuhi,
tomamos conhecimento de um pouco da história,
das lendas e rituais deste povo.
De lá, prosseguimos a pé através de um terreno ex‐
tremamente pedregoso, contornando a borda de
falésias que despencam abruptamente no mar. A
cada instante, nos esbarramos num sítio arque‐
ológico, vestígios de habitações ancestrais e até a
suposta residência de um rei. Interessante mesmo
são as cavernas, onde se refugiavam os Rapanuis
quando se sentiam ameaçados por invasores. Em al‐
gumas, para conseguir penetrar na cavidade escul‐
pida pela lava, é necessário se agachar, engatinhar
com uma lanterna na mão por um longo túnel, e
ﬁcar enclausurado entre estreitas paredes de rocha.
Não recomendo para quem tem claustrofobia.
SEGUNDA DE MANHÃ
Devido ao fuso horário, acordei lá pelas 5h. As
primeiras luzes do dia penetram no quarto através
do janelão, desvendando aos poucos uma paisagem

Ahu Tongaraki, onde estão erguidos 15 imponentes moais, grande orgulho da cultura Rapa Nui e maior centro
de cerimônia de toda a ilha.
Foto: Ian Sewell / Wikipédia

bucólica: o Pacíﬁco na linha do horizonte, emoldurado

No passeio matutino, desta vez com a guia Nune e um

por campos verdes e uma manada de éguas com suas

casal de belgas, caminhamos duas horas por uma trilha

crias, pastando tranquilamente. Ah, esses cavalos! São

rasgada na planície, até chegar a Rano Raraku, o vulcão

tantos a viverem soltos, a se reproduzirem sem con‐

cuja cratera é conhecida como o “berço dos moais”. É

trole, que já se tornaram uma dor de cabeça para os

das suas entranhas que foram talhadas grande parte

ilhéus, pois provocam erosão por todos os cantos, afe‐

destas estátuas gigantes, que impressionam pelo deli‐

tando principalmente os sítios arqueológicos. Pior do

neamento preciso do nariz aﬁlado, narinas, olhos, ore‐

que os equinos são os milhares de cães, mestiços de

lhas e boca. Devido às suas dimensões e peso, a

tudo quanto é raça, que vagam sem dono e rumo onde

maioria dos moais ﬁcou encravada e acabou soterrada

quer que se vá. Ou seja, tem mais bicho do que gente

pela erosão ao longo dos séculos, enquanto dezenas

em Rapa Nui.

jazem inclinados ou caídos ao redor da encosta. No
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meio da cratera, existe uma linda lagoa onde os mais

há cães errantes, muitos cavalos e, você adivinhou, al‐

intrépidos podem nadar.

guns moais erguidos sobre um ahu, o Ahu Nau Nau. Se‐
gundo a lenda, foi neste local que os primeiros

SEGUNDA À TARDE

polinésios aportaram, ou seja, o rei Hotu Matu´a e seu

Fazia um tempo maravilhoso, 26 graus e um sol de

povo. Ninguém sabe como, devido à distância do

rachar, e bateu uma vontade irresistível de ir à praia

pedaço de terra mais próximo. E cientistas especulam

para nadar nestas águas cor de turquesa. Aliás, se por

como suas rudimentares embarcações resistiram às in‐

um lado a ilha da Páscoa tem moais de sobra, carece

tempéries do Pacíﬁco.

de praias de areia. Independentes, alugamos uma
scooter e zarpamos rumo ao norte pela única estrada

Às sete da noite, ainda com sol a pino, retomamos o

asfaltada. Em vinte minutos chegamos na encantadora

caminho de volta pela estrada secundária, de terra

Anakena, rodeada por palmeiras e águas tépidas. Em

batida, rente ao mar. A paisagem é deslumbrante. Des‐

forma de ferradura, essa praia de areia branca e ﬁna é

ﬁlam diante dos olhos vários ahus desnudos e enseadas

abrigada de ondas fortes. Também não faltam sombras

onde os rochedos degringolaram em cascata dentro

para fugir do calor, ou se divertir – como fazem os locais

d´água. Passamos entre manadas, alguns bois e... zero

– com piqueniques e churrascos ao ar livre. Fora isso,

ser humano. Chegamos na hora do pôr do sol no Ahu
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Tongaraki, onde estão erguidos 15 imponentes moais,

diversos projetos de infraestrutura turísticos que as au‐

grande orgulho da cultura Rapa Nui e maior centro de

toridades pretendem implantar, como a construção de

cerimônia de toda a ilha.

um novo porto. Durante a caminhada de duas horas
morro acima, que começa na ponta leste próxima ao

TERÇA DE MANHÃ

Ahu Mahatua, tomamos conhecimento de diversas es‐

Logo depois de um farto café da manhã, regado a um

tratégias de sobrevivência dos povos antigos. Por exem‐

inigualável suco natural de frutillas, saímos a dois sob

plo, de como um pedacinho de pedra vulcânica pode

os auspícios de Nicolas, um guia de pura origem Ra‐

servir para confeccionar uma ferramenta ou como es‐

panui, descendente direto dos primeiros polinésios.

cavavam na rocha um recipiente para conter a água da

Alto, bonito e orgulhoso de sua raça e ancestrais, não

chuva. Interessante.

disfarça o que teme pelo futuro da ilha. “O progresso
pode estragar tudo”, prevê o jovem, enumerando os

Quanto mais a gente sobe, mais se amplia o panorama
sobre o mar, as planícies ao redor e
os contornos da ilha. No ﬁnal, chega‐
mos à beira do vulcão Pua Katiki,
cuja cratera foi inteiramente ﬂo‐
restada por uma das tribos que
viveram nela, fugindo de inimigos.
Do topo, a 370 metros acima do
nível do mar e um dos pontos mais
altos da ilha, o mirante é de 360
graus. A expedição dessa manhã,
bem puxada, acaba com um mere‐
cido banho de mar na praia de
Ovahe, de areia rosa, aninhada de‐
baixo de um penhasco e cercada de
rochedos. As ondas são fracas, o
lugar protegido do vento e a água
está quentinha. Hummm...Deu até
para nadar.

Cratera do vulcão Rano Kau

Foto: Bjørn Christian Tørrissen/ Wikipédia
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TERÇA À TARDE

dade de ﬂores naturais espalhadas nos túmulos. Foi por

Foi difícil resistir à tentação de ﬁcar na piscina lendo

causa do Dia dos Finados, explica o guia: ”Aqui, 98% da

um bom livro, deitada na espreguiçadeira, sorvendo

população são católicos praticantes”.

mais alguns sucos de frutillas. Mas, sendo a última
tarde, julguei impróprio perder o passeio até o sitio

COMO CHEGAR

mais assediado de Rapa Nui, no extremo sul: o vulcão

Não há voos diretos do Brasil para a ilha. A Lan Chile

Rano Kau, cuja imponente cratera contém várias lagoas

(www.lan.com) parte do Rio e São Paulo para Santiago,

que formam um belo mosaico. De lá, a 250 metros,

de onde há conexões diárias para a Ilha de Páscoa. O

podem ser vistas as duas minúsculas ilhotas que se

voo interno dura cerca de 5 horas.

destacam da ilha: Motu Nui e o Iti.
ONDE FICAR
Há alguns séculos, os bravos guerreiros criaram uma

Apenas um hotel de luxo, o Explora Rapa Nui, oferece

competição conhecida como a do “homem‐pássaro”. A

um serviço 5 estrelas dentro do conceito ecologica‐

ideia era eleger um rei diferente a cada ano através de

mente correto e all‐inclusive, inserindo também as inú‐

uma prova atlética, ou seja, que exigia do representante

meras exploraciones ( passeios organizados com guias

de cada tribo uma incrível resistência física além de es‐

experientes e poliglotas) através da ilha. www.ex‐

tratégia, pois o vencedor era quem trouxesse intacto o

plora.com e reserve@explora.com tel. 00562‐ 228‐

ovo de uma ave que fazia ninho no Motu Nui. Imbuída

4655 São apenas 30 acomodações, todas com vista

do espírito competitivo, optei pela descida a pé, atrás

deslumbrante para o mar.

do guia, por uma trilha que desliza suavemente pela en‐
costa do vulcão, atravessa um bosque e desemboca no

MELHOR ÉPOCA

único vilarejo da ilha, Hanga Roa. A expedição continua

O ano inteiro, pois as temperaturas se mantêm sempre

com uma parada para admirar os moais erguidosno Ahu

em torno de 21 graus, com mínima de 17, entre junho

Tahai e Pea, à beira‐mar. O povoado, onde moram quase

e agosto, e máximas de 30 no verão. No entanto, há

todos os 4 mil habitantes, tem escola, um porto pe‐

quem preﬁra ir no início de fevereiro, quando são rea‐

queno, alguns bares e restaurantes, um pequeno

lizadas inúmeras festividades na ilha, entre elas a Tapati

comércio, mercadinho, correio, pousadas simples, e

Rapa Nui – festival mais importante da ilha, durante o

umas lojinhas com lembrancinhas tipicamente turísti‐

qual o povo é dividido em dois clãs para representar as

cas. Na cidade também se alugam bicicletas, quadrici‐

antigas castas e competir durante dias e noites em des‐

clos, scooters e motos. Ao passar pelo cemitério, faço

portos ancestrais expressando as suas capacidades físi‐

questão de tirar uma foto, pois impressiona a quanti‐

cas e artísticas em rituais tradicionais.

