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Menos de três horas de voo separam a capital da Islândia de Londres ou Paris.
Reykjavík, cujo nome significa baía das fumaças, tem uma natureza exuberante:
geysers, sol da meia noite e atrações como uma lagoa azul com águas a 38 graus.
A terra da famosa cantora Björk é também a cidade menos poluída do mundo
e o país onde se publica mais livros per capita

Reykjavík. Esta cidade não ﬁgura nem entre as 51 listadas

Mas o clima é sempre incerto, e a partir de outubro os

na seção de meteorologia dos grandes jornais nacio‐

dias vão encurtando até quando apenas uma tímida

nais. Para conseguir pronunciá‐la, dá até nó na língua.

luminosidade consegue penetrar pela densidão das nu‐

Mas não pense que é um elo perdido ou um lugar no

vens do rigoroso inverno.

meio do nada. Trata‐se da capital da Islândia, que ape‐
sar de ser uma ilha e estar localizada na parte mais ao

À beira do Atlântico azulado, rodeada por montanhas,

norte do planeta, é o 11º país mais rico do mundo.

Reykjavik é composta de centenas de casinhas multi‐
coloridas, entre as quais despontam algumas torres de

A Islândia está entre as nações que possuem as

igreja. Um charme só. Atrás da Prefeitura, uma das pou‐

menores densidades demográﬁcas, com apenas 278 mil

cas ediﬁcações modernas, o lago Tjörn é um reduto de

habitantes ocupando 103 mil quilômetros quadrados –

cisnes e patos que saem da água para vir comer na

ou seja, menos gente do que em muitos bairros brasi‐

palma da mão de lindas criancinhas louras. O cenário

leiros. Destes, 170 mil pessoas moram em Reykjavík e

parece mesmo uma pintura.

o resto se espalha pelas pequenas cidades e povoados
que formam um cinturão em volta da ilha. No meio,
não mora ninguém. Nem construíram estradas. Até por
que seriam intransitáveis na maior parte do ano,
quando a neve encobre toda a superfície.
No verão, vai à Islândia quem quer ver o sol da meia‐
noite. Em janeiro, chega a outra turma que prefere as‐
sistir a aurora boreal, um fenômeno meio fantasma‐
górico também conhecido como as luzes do norte –
ondas de luzes verdes e roxas tingindo o céu estrelado.
Na página anterior, o lago Tjörn

Lagoa Azul

Nem é preciso alugar carro para se locomover dentro

onde predomina o sistema de patronímico (que é o so‐

da cidade, ainda mais se estiver hospedado num hotel

brenome derivado do pai), só uma minoria da popu‐

central, como o tradicional Börg. Andando a pé, mapa

lação tem sobrenome. Isso porque acopla‐se a sílaba

na mão, é fácil se achar. Ao mesmo tempo que parece

“son” ao nome do pai para o ﬁlho e “dóttir” ao nome

uma vila de interior, com poucas pessoas transitando

da ﬁlha. Funciona assim: BjarniSígurdson, é ﬁlho do

nas ruas, Reykjavík revela aos poucos porque já foi

Sígurd. Fácil, né? E todo mundo só se interpela pelo

eleita a capital cultural do continente europeu. Existem

primeiro nome, sem cerimônias.

inúmeros museus, galerias de arte e teatros. Esculturas
estão por toda parte, expressões modernas e clássicas

Mas a verdade é que diante de tantos atributos, aos

de artistas nativos. Até a famosa cantora islandesa

poucos Reykjavik está começando a se tornar um des‐

Björk já teve o seu busto esculpido.

tino cobiçado, e as operadoras que embarcam turistas
de todo lugar da Europa estão ousando esticar o período

A Islândia tem uns costumes curiosos. Um deles é que

das excursões e otimizando os pacotes. Tanto para

todo cartão de crédito vem estampado com o rosto do

antes da alta estação, como maio, ou para depois, em

freguês. Numa terra onde se acha uma pessoa na lista

setembro e outubro. Há quem esteja fazendo planos

telefônica pelo primeiro nome ao invés do sobrenome,

para ir passar o Natal e Ano Novo lá. Maluquice? Nem

em ordem alfabética, já viu que anonimato é coisa de

tanto: além dos islandeses festejarem como poucos

terceiro mundo. Mas não é bem isso, não. Na Islândia,

estas datas, com uma magníﬁca decoração natalina
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pela cidade e um arsenal de fogos de artifício para a

com períodos de chuva ﬁna, chuva grossa, relâmpagos,

noite do Réveillon, as agências turísticas locais criam

sol, nevoeiros, rajadas de ventos fortes, céu azul ou nu‐

atrativos condizentes com alguns metros de neve.

vens negras. E uma profusão de arco‐íris que variam
em dimensão e intensidade.

No entanto, esta terra tem alguns fatores de ordem
natural que precisam ser levados em conta. O mais

Visto que a Islândia está numa latitude de 64º N, a tem‐

temível – e imprevisível – é o fator meteorologia. Ao

peratura é mais amena do que se poderia imaginar,

contrário da Inglaterra, onde qualquer conversa gira

cortesia das correntes do Golfo, que trazem água tem‐

sobre o tema, lá ninguém assunta sobre o tempo.

perada e muita chuva para a região. No verão, rara‐

Estando insatisfeito, é só esperar um pouco: ele muda

mente o termômetro sobe acima de 15 graus. Mas, por

a cada vinte minutos. Num só dia, dá para ser brindado

outro lado, no inverno a capital não sofre com tempe‐

Geysers

raturas abaixo de ‐10º C, embora os dias tenham ape‐

é tanta que se publica mais livros per capita do que em

nas duas ou três horas de claridade.

qualquer outro lugar no mundo.

À mercê das intempéries, enclausurados em suas casas

A Islândia também é o berço de campeões mundiais de

ou em ambientes fechados a maior parte do ano, não é

xadrez... e de muitos bebês: a taxa de natalidade está

de surpreender que os habitantes da Islândia – cuja tota‐

entre as mais elevadas da Europa. Também, né, você

lidade da população é alfabetizada – leiam vorazmente.

faria o quê se ﬁcasse olhando para fora da janela e
vendo escuridão durante 20 horas por dia, meses a ﬁo?

Como o idioma islandês sofreu pouquíssimas modiﬁ‐
cações desde os tempos dos Vikings, eles conseguem

Reykjavik, cujo nome signiﬁca baía das fumaças, deve

até ler as Sagas (compêndio de lendas e folclore local,

seu nome às fontes de água quente que jorram por

típico da literatura islandesa) redigidas no século XIII.

todo o país. Além de serem atrativas para o banho, os

É como se a gente lesse as cartas do Pero Vaz de Cami‐

cidadãos utilizam esta energia geotérmica e não polu‐

nha no original com a desenvoltura de quem está com

ente para aquecer e iluminar as suas casas. Ou seja, es‐

o jornal do dia na mão... Nessa nação a avidez literária

tamos falando da capital menos poluída do planeta. E
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se da água do chuveiro do hotel emanar um odor sulfú‐

salina devido à proximidade do mar, é reputada pelos

reo, não estranhe. Dizem que faz bem à pele. Aﬁnal, o

seus efeitos curativos nas doenças de pele e no em‐

terreno é vulcânico. E ainda hoje, vulcanicamente fa‐

belezamento em geral. O azul do nome da lagoa não

lando, esta terra é um dos lugares mais ativos do

foi dado em vão: a cor é de esmeralda com uma lumi‐

mundo, porque a Islândia é ainda um bebê. Faz pouco

nosidade que estonteia de longe.

mais de 20 milhões de anos que vulcões irromperam
ao norte do Atlântico e espalharam a lava que serviria

A palavra “geysir” (gaiser, em português) foi inventada

de fundação para a ilha.

na ilha e descreve não só as fontes de água quente
em geral como todos os jatos de água fervendo. Di‐

Os islandeses também são gratos pela água quente que

rigindo‐se em direção sul, a pouco mais de uma hora

jorra da terra. E por que não? Num clima frio, nada

de Reykjavík, você pode ver estes fenômenos naturais

mais bem vindo do que piscinas geotérmicas à vontade.

em plena exibição. Haukadalur, onde ﬁcam os gaisers,

Assim como os Vikings que desembarcaram há quase

é um dos lugares mais frequentados pelos turistas que

mil anos atrás, eles se banham nas águas sulfúreas com

querem ver de perto, mas muito perto mesmo, o céle‐

a mesma facilidade que o brasileiro mergulha no mar.

bre Grande Geysir.

A mais famosa é a Lagoa Azul, localizada na península

Só uma rodovia principal circunda a ilha, e consequen‐

de Reykjanes, a cerca de 32 km da capital e vinte minu‐

temente a chance de se perder é nula. Alugando um

tos do aeroporto. A água a 38º C, rica em minerais e

carro, dá para explorar os arredores de Reykjavik, mesmo

o
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Filé de tubarão seco (hákarl), no Kolaporfid

Mas há outra atração (mais em conta) que só funciona
ﬁnal de semana: é o Kolaporﬁd, um “mercado de pul‐
que não dê para entender bulhufas do que está escrito nas

gas” dentro de um enorme galpão no cais do porto.

placas. Uma dica: anote num papel a cidade ou o destino,

Vale a pena entrar só para conhecer e tentar ver de

e procure o equivalente “visual” nas placas de sinalização.

perto os famosos testículos de carneiro que os is‐
landeses consideram um prato de resistência. Caso não

Estamos falando de um perímetro de cerca de 200 km,

os veja, outros produtos típicos da ilha ﬁcam à venda

pois tudo em volta de Reykjavik é natureza pura. Logo de‐

nas prateleiras das barracas – ﬁlé de tubarão seco

pois da saída da cidade, a paisagem se modiﬁca, substi‐

(hákarl), arengue em conserva e bacalhau.

tuindo o aglomerado de casas por fazendolas coloridas e
isoladas, manadas de cavalos soltos nos pastos e rebanhos

Antes de contorcer a língua para aprender a pronunciar

de carneiros. A grande paixão nacional pelos equinos se

nem que seja o básico da polidez, como bom dia ou

traduz na quantidade de haras que margeiam a rodovia.

obrigado, é bom saber que no idioma islandês não exis‐
te uma palavra única para um mero “por favor”. Então,

Com tantas opções para ver e fazer na Islândia, princi‐

orgulhe‐se se conseguir apenas decorar o nome da capi‐

palmente no que diz respeito ao turismo‐aventura

tal, em si só uma proparoxítona complicada. Mas, caso

(leia‐se de caminhadas a cavalgadas, passeios oﬀ‐road,

for convidado para ir comer na casa de algum cidadão

ver baleias e fazer circuitos de avião pela ilha), o orça‐

islandês, é de bom tom gravar pelo menos uma

mento pode estourar. É que nada lá é barato. Aliás, as

expressão que revela as praxes mais enraizadas na cul‐

cifras são de aterrorizar. Pense no preço de alguma

tura nórdica – a de ser grato pela comida recebida.

coisa, e triplique. Mas vale passear pelas ruas do centro

Takkfyrirmig – obrigado pela refeição.

cheias de lojas.
SERVIÇO
Se é um consolo, na Islândia não se dá gorjeta. A verdade

Como Chegar:

é que uma nota de 1000 coroas islandesas não dura quase

Não há vôos diretos do Brasil para a capital da Islândia.

nada e com ela são poucas as coisas que se consegue

No entanto, a companhia aérea islandesa Icelandair liga

comprar. Ah! Sim, dá para experimentar um prato típico

Reykjavik à maioria das grandes cidades europeias e

chamado supmitbröt, um pão redondo do qual cor‐

americanas. Consulte o site da empresa www.ice‐

taram o topo e retiraram o miolo para colocar uma sopa

landair.co.uk, que oferece inclusive pacotes fechados.

dentro. O petisco aquece até o esqueleto, custa apenas

Informações úteis: www.visitreykjavik.is | www.bluela‐

ISK 690, e, eles garantem, substitui uma refeição.

goon.is | www.whatson.is.

